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}  نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعأَنِّي ال أُض مهبر ملَه ابتَجفَاس ضُكُمعأُنْثَى ب ذَكَرٍ أَو
من بعضٍ فَالَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبِيلي وقَاتَلُوا 

وقُتلُوا ألُكَفِّرن عنهم سيئَاتهِم وألُدخلَنهم جنات تَجرِي من تَحتها األَنْهار ثَوابا 
 نابمالثَّو نسح هدنع اللَّهو اللَّه دنع {  

  

 )195، آية عمران آل سورة(
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 الملخص بالعربية

 هجرة ظاهرة من الحد في البشرية التنمية استراتيجيات دور على التعرف إلى الدراسة هدفت
 من مجال كل في للتحسين الحاجة مدى على التعرف خالل من وذلك ،فلسطين في العلمية الكفاءات
 العلمي، بالبحث االهتمام البشرية، الكوادر وتطوير تأهيل االقتصادي، الوضع تحسين ( التالية المجاالت
  ).والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين الخاص، للقطاع مشجعة بيئة إيجاد

 

ستخدمت العينة وا الميدانية، الدراسة وأسلوب التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة واعتمدت
كفاءة من حملة الشهادات العليا  )59,497( بـالعينة من مجتمع الدراسة المقدر الحصصية في اختيار 

على  الخاصة بالكفاءات في الداخل ستبانهوزعت االحيث  ،العاملين في قطاع غزة) بكالوريوس فأعلى(
الكفاءات في الخارج على  بانهاستزعت وبينما ، طاع غزةكفاءة من الكفاءات العاملة داخل ق) 550(
لهم عبر البريد اإللكتروني من  ستبانهاال وأرسلت اءات المهاجرة من قطاع غزةن الكفكفاءة م) 80(

 .للتحليل اإلحصائي SPSS برنامجب االستعانة تمو ل معارف وأصدقاء لهم في قطاع غزة،خال
 

 بالعودة يفكرون ينيةالمبحوثين خارج األراضي الفلسط من) %75( أن الدراسة وأوضحت
 المبحوثين من) %11.2( وصرح). %55.8( بنسبة وطنية األساس في ألسباب وذلك الوطن ألرض
. المؤقتة بالهجرة منهم) %36.2( يفكر فيما الدائمة، بالهجرة بتفكيرهم الفلسطينية األراضي داخل

 التخصص، مجال في يالعلم التطور أجل من بالهجرة يرغبون أنهم المبحوثين من) %31.6( وأوضح
 على %)80 من أعلى( عالية موافقة درجة المهاجرة والكفاءات الداخل في الكفاءات من كل وأبدى

 تأهيل االقتصادي، الوضع تحسين( التالية المجاالت من مجال كلفي  ضرورة تطوير الجهود المبذولة
 األوضاع تحسين الخاص، للقطاع ةمشجع بيئة إيجاد العلمي، بالبحث االهتمام البشرية، الكوادر وتطوير
  .الفلسطينية األراضي في البشرية التنمية مستويات لتحسين )والقانونية واإلدارية السياسية

 

 االقتصادية البيئة خلق إلى السعي ضرورة: كان أهمها التوصياتبمجموعة من  وقد أوصت الدراسة
 بلدها في العمل على العلمية الكفاءات تشجيع شأنها من التي المواتية والصحية والتعليمية واالجتماعية

 العالي التعليم تخطيط أهمية على والتأكيد .والمساواة والديمقراطية الحرية قيم تعزيز ضرورة مع
 هجرة بظاهرة أكبر اهتمام الءإي ينبغي كما .الشاملة التنمية باحتياجات وربطهما العلمي والبحث
 على والتعرف ومتابعتهم لخارجل المهاجرين بشؤون مختصة رةوزا هناك تكون بحيث العلمية الكفاءات
 التعاون ضرورة على التأكيدمع عملهم  وظروف وارتباطاتهم هماختصاص وميادين ومواقعهم حجمهم
 معدومة خسائر باعتبارها الوطني النسيج عن بترها وعدم المهاجرة الكفاءات مع والمستمر الدائم
 .استرجاعها يصعب
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Abstract  
 

This study aimed at identifying the role of human development strategies 
in alleviating the scientific brain drain phenomenon in Palestine through 
identifying the need for improving the economic situation, rehabilitating and 
developing human resources,  developing  the scientific research, creating an 
encouraging environment to the private sector, as well as improving political, 
administrative and legal status. 

 

The analytical descriptive method and the field study approach were 
applied. The quota sample was selected of the study population of (59,497) 
qualified individuals having university degree (Bachelor and higher) and working 
in the Gaza Strip. The questionnaires were distributed on (550) qualified working 
samples in the inside and (80) qualified working samples migrating from the 
Gaza Strip (by e-mail). The SPSS program was used for statistical analysis. 

 

The study showed that (75%) of respondents in the outside think to return 
to the homeland for patriotic reasons rating (55.8%). (11.2%) of respondents in 
the Gaza Strip stated that they think for permanent immigration, and (36.2%) of 
them think for temporary immigration. (31.6%) of the respondents stated that 
they would like to immigrate abroad in order to achieve scientific development in 
the area of specialization. Furthermore, both the inside and the outside samples 
showed a high degree of agreement (higher than 80%) on the necessity of 
increasing the exerted efforts in the following areas: improving the economic 
situation, rehabilitating and developing human resources, developing the 
scientific research, creating an encouraging environment to the private sector, 
improving the political, administrative and legal status in order to achieve better 
levels of human development in the Palestinian territories. 

 

In conclusion, it is recommended to exert serious efforts in order to create 
economic, social, educational and healthy convenient environment that 
encourages scientific qualified individuals to work in their country on one hand, 
and promote the values of freedom, democracy and equality on the other. 
Furthermore, it is recommended to emphasize the importance of higher education 
and scientific research planning and link them to the needs of comprehensive 
development, as well as pay much attention to the brain drain phenomenon by 
establishing a ministry concentrating on migrants affairs including their numbers, 
residences, specializations, interests and working conditions, in addition to 
persistent cooperation to link them to the national entity as they are futile losses. 
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  اءدـــإه
  والدي احلبيب...  من تنحني هامتي له خجالً إىل 

  بيبةوالدتي احل ... نبع النور الذي أضاء دربي على الدوامإىل 
  )حفظكما اهللا تعاىل(

  على الدوام انبيالتي شجعتني ووقفت إىل جالغالية إىل عائلتي 
  )، أمحد، رغدسامي، رنا، مىن( -بإذن اهللا-األقصى الشريف جيل حترير أحباء قلبي إىل 

  - ا اهللامرمحه- ثريا أبو شعبانرانية أبو ثريا و الغاليتنيإىل روح 
  للداخل حيث القدستكون ة يإىل من علمني أن اهلجرة احلقيق

  حليز الوجود يف ظهور هذه الدراسة ساهموااألصدقاء الذين إىل كل 
  إىل مجيع املرابطني الصامدين على ثرى هذه األرض املباركة

  جرين املعلقة قلوبهم حبلم العودةإىل املها
  إىل كل نفس متعطشة للعلم واملعرفة

  إىل طلبة العلم يف كل مكان
  املتواضع اجلهد م هذالكأهدي  عرفان باجلميلبكل احلب والتقدير وال
  وجيعله يف ميزان حسناتنا بهوجل أن ينفع  سائلة اهللا عز
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  شكر وتقدير
 )بي رنزِعأَو أَن كُرأَش عنتَكي مالَّت تمأَنْع لَيلَى ععو يدالو أَنلَ ومحاً أَعالص ضَاهتَر 

  )19 آية النمل، سورة() الصالحني عبادكَ في بِرحمتك وأَدخلْني
  

 أجمعين، وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة الصالحات بنعمته تتم الذي هللا الحمد
  .هذه الدراسة بإتماملشكر أوالً هللا العلي القدير الذي فتح علي وأكرمني او

  

نصح الب يبخل عليالذي لم  ماجد الفرا. ومن ثم أتوجه بالشكر وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل د
هذه الدراسة المتواضعه إلى النور فجزاه اهللا عني خير الجزاء وجعل خروج  ذلكوكان ثمرة  رشادواإل

  .ميزان حسناتهذلك في 
  

 الدراسة، هذه مناقشة بقبول لتفضلهما النمروطي خليل. ود المدهون محمد. لد بالشكر أتقدم كما
 لما ستبانهلال المحكمين جميع أشكر كما الدراسة، تحليل بمراجعة لتفضله اهللا صنع علي الفاضل ولألخ

سيف . كر أستاذي الفاضل دوأخص بالش الصحيح بالشكل إخراجها في ساهمت قيمة من إليها أضافوه
  .الدين عودة

  

معي إلنجاز هذه  تعاونوا الذين األصدقاءلجميع  خالص العرفانو الشكر بجزيل أتقدم وتني أنوال يف
وأخص  وأعطوني من وقتهم وجهدهم الكثير خصوصاً في التواصل مع الكفاءات المهاجرةالدراسة 
محمد .م خالد الشرقاوي،.م خالد كسجي،.م ثريا،إيمان أبو .أ ناصر حجاج،.مإيمان حجاج، .بالذكر م

يتسع المجال  مولمن ل .نداء النجار. أنعيمة حرب، . أ إيمان إسماعيل،.أ صالح عكيلة،.المدهون، م
جزاكم اهللا عني خير الجزاء جميعاً  ملك أقول أنيسعني سوى  وال في القلب والذاكرة دائماً أنتم لذكرهم

  .وجعله في ميزان حسناتكم
  

أبدوه من مساعدة لما  جميع الكفاءات سواء كانت داخل أو خارج األراضي الفلسطينية أشكرا كم
  .الدراسة ةاستبانلتعبئة  واهتمام

  

  .جزى اهللا الجميع عني خير الجزاء ورزقهم من خيري الدنيا واآلخرة أكثر مما تتوق له نفوسهم

  احثــةـالب
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  ةــقدمم

 الكثير اهتمام تشغل تزال ما التي الهامة المواضيع من البشرية التنمية موضوع يعتبر  
 ألهمية وذلك منها، النامية خاصة الدول مختلف في سيينالسيا والقادة والباحثين المفكرين من
 مرغوب غير حالة من للمجتمع والكمي النوعي االنتقال وتحقيق التطور إحداث في العملية هذه
 عهد نهاية وحتى الثانية العالمية الحرب منذ التنمية مفهوم كان وقد .مرغوبة حالة إلى فيها

 مفهوم تدشين مع لكن مادية وخدمات سلع من الفرد عليه يحصل ما كمية على قاصراً الثمانينات
 صانع هو اإلنسان أصبح لإلنماء المتحدة األمم برنامج تبناه عندما 1990 سنة البشرية التنمية
  .هدفها و التنمية

  

 أمام الخيارات نطاق توسيع عملية بأنها البشرية التنمية المتحدة األمم هيئة وتعرف  
 يحصلوا وأن األمراض من وخالية طويلة حياة األفراد يحيا أن هي اراتالخي هذه وأهم األفراد،

 مستوى لهم تكفل التي الموارد على الحصول بوسعهم يكون وأن التعليم من معقول قدر على
 لذاته اإلنسان واحترام اإلنسان وحقوق السياسية بالحريات تمتعهم إلى باإلضافة كريم معيشي

)Human Development Report, 1990: 10(.   
  

 البشرية فالتنمية ومحورها، التنمية مركز هم الناس يصبح أن البشرية التنمية فمضمون  
 أجل من تنمية أنها كما البشرية، القدرات وبناء تكوين على بالتركيز الناس تنمية إلى تنصرف
 التنمية استمرارية تضمن إنتاجية أنشطة في القدرات هذه استخدام ضرورة من تؤكده لما الناس

 اختياراتهم توسيع إلى تعتمد ألنها الناس بواسطة تنمية بالضرورة وهي لثمارها العادل والتوزيع
 يدعم حيث بعضها مع الثالثة األبعاد هذه تكامل ويالحظ القرارات اتخاذ في مشاركتهم وتعميم
  ).5: 2005 ،صوشة بن( األبعاد هذه أحد يتخلف حين التنمية وتتعثر اآلخرين، البعدين منها كل

  

في مقدمة القضايا التي تعني بها المجتمعات على اختالف  موضوع التنمية البشريةيعد و  
أنظمتها ومستويات نموها حيث ثبت أن العنصر البشري ليس فقط هو أحد عناصر اإلنتاج 

 تنمية تجربة شكلت وقد .المؤثر الرئيسي في جميع مكونات التنمية هو ومحددات اإلنتاجية بل
 تلك وأهدافها، ومضمونها فكرها في فريدة تجربة اإلسرائيلي االحتالل تحت الفلسطيني لمجتمعا

 فالخلفية ،الفلسطيني المجتمع فيها مر التي السياسية للظروف تبعاً التي تطورت األهداف
 مالعال دول كافة عن تختلف الفلسطينية األراضي في االجتماعية الحياة عليها تعتمد التي السياسية
 بعض جعل مما ،اإلسرائيلي االحتالل من الفلسطيني الشعب على المفروض للوضع ذلك ويعود

 يرى حين فيالقائم،  الوضع ظل في التنمية استحالة يرون االقتصاديين والخبراء المفكرين
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 عمت إذا وخصوصاً الصمود، عوامل وتعزيز تطوير في تسهم معانيها، بكل التنمية، أن آخرون
 والمناطق الفئات على تقتصر ولم وتهميشاً فقراً األكثر والمناطق الشعبية ئاتالف ثمارها

 ومقاومة التنمية بين تناقض أي يرى ال الذي نيالثا التوجه صحة التجربة أكدت وقد الميسورة،
  ).16 :2005 عبد اهللا وأجلند،(خالقة  بطريقة بينهما الجمع إلى يدعو بل االحتالل،

  

 المال رأس فيه يشكل عصري اقتصاد بناء على الفلسطينية ويةالتنم الرؤية وتقوم  
 في تتمثل موضوعية مبررات إلى الرؤية هذه وتستند نموه، ومحرك الرئيسية ثروته البشري
 عليه تفرض أن يمكن التي للتحديات التصدي على وقدرته البشري المال رأس صالبة

 الشعب ضد االحتالل يمارسه الذي افيوالثق واالجتماعي االقتصادي التهميش عملية وخصوصاً
األقصى في األراضي الفلسطينية  انتفاضة اندالع منذ غير انه ).8 :2005 الخطيب،(الفلسطيني 

خاصة  المواطنين من مختلفة شرائح من بالتفاقم الخارج إلى الهجرة ظاهرة بدأت 2000 عام
 سعياً ، بعضهموالمستثمرين الاألمو رؤوس وأصحاب العليا الشهادات وذوي األكاديميينشريحة 
مركز ( اإلسرائيلي االحتالل سببه الذي المأساوي الوضع من هروباً وبعضهم عمل عن للبحث

 2010عام  فلسطين في األول الهجرة مسح نتائج شيرتو ،)2006، المعلومات الوطني الفلسطيني
 ألف )32( اليحو أن، كما أوضحت سنوياً للخارج مهاجر )7,000( من أكثر هناك أنإلى 

 ال العدد هذا بأن علماً ،2009 – 2005 الفترة خالل الفلسطينية األراضي خارج لإلقامة هاجروا
  .)2010 ،)هـ( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( بالكامل هاجرت التي األسر يشمل

  

 ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية رصدل جادة كمحاولة الدراسة هذه جاءت المنطلق هذا من  
لألشخاص المؤهلين  القسري أو اإلرادي االنتقال تعبر ببساطة عنوالتي  ،)هجرة العقول(

 ،أخرى إلى دولة من فما فوق) بكالوريوس(على مستوى تعليم الحلقة الثالثة  والحاصلين
وضع استراتيجيات فاعلة للتنمية  من أجل العمل على آثار من عليها وما يترتب ومسبباتها
 للحد الناجعة الوسائل من كوسيلة رأس المال البشريل ى توفير البيئة المالئمةتقوم علالبشرية 

 وراء تاركة بدونه أو قصد عن مجتمعاتها هجرت التي العلمية والكفاءات العقول نزيف من
يفترض فيه  الذي الوقت في المعرفي والبحث العلم مجاالت في التراجع من هائالً كماً ظهورها

 الرفاهية مستويات رفع على العمل وبالتالي قدراته وتطوير مجتمعها مةلخد نه تم إعدادهاأ
  .واالزدهار التقدم في غيرها من أحق هي والتي لبلدانها  واإلنتاج
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  مشكلة الدراسة
 النامية البلدان تواجه التي المشاكل اخطر من واحدة العلمية الكفاءات هجرة مشكلة تُعد

 تؤثرأنها  كما والمادية العلمية الناحيتين من البلدان هذه على وخطيرة سلبية ظاهرة تشكل فهي
 ومؤهالت خبرات من االستفادة من الدول هذه حرمان ذلك إلى أضف .يةوالتنم هاخطط على
 هذه من األول والرابح والمستفيد ،طوال سنوات مدار على تأهيلها على عملت التي تهااكفاء

 .الكفاءات هذه جذب على متعددة وطرق وسائل عبر تقوم والتي المتقدمة البلدان هي المشكلة
 في الطبيعية مواقعها والكفاءات الخبرات هذه ترك في ليست الظاهرة هذه في الحقيقية المشكلةو

 العلم تطور في يفيد أن االنتقال لهذا يمكنحيث  متطورة، علمية مؤسسات إلى اوانتقاله الوطن
 هي نفسها تفرض التي المشكلة لكن ،البالد إلى يدةجد بخبرات ويأتي األمام نحو بعجلته ويدفع
 بعد األصلية أوطانهم إلى ورجوعهم الجديدة مواطنهم ترك على قدرتهم أو رغبتهم عدم في

  .األم وطنهم في التنمية عجلة دفع يمكنها التي التقنية والمهارات العلمية الخبرات علي حصولهم
  

 وكوادرها شبابها هجرة من ينيةالفلسط األراضي عانت مضت سنوات مدار وعلى
 وشلل األمنية األوضاع وتدهور الفرص انعدام ظل في أنه ويبدو للخارج العلمية وكفاءاتها
 في النظر إلعادة الوقت حان قدوعليه ف. بالنسبة لهم األمثل الحل هي الهجرة باتت االقتصاد
 عمليات النطالق االرتكاز اعدةق يعتبر والذيالفلسطينية  العلمية والكفاءات العقول نزيف مشكلة
تهدف بالمقام للتنمية البشرية وضع استراتيجيات فاعلة  خالل من وذلك بجميع جوانبها التنمية

والذي  البشري لعنصرل األمثل الستثماراتوفير البيئة المناسبة لهذه الكفاءات لضمان األول إلى 
 عملية في ستساهم والتي القادمة جيالاأل لمستقبل أفضل غد اجل من النمو لتحقيق المفتاح  عدي

   :التالي بالسؤال دراسةال ةلمشك صياغة يمكننا هنا ومن. والتطوير البناءالتنمية و

 في العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة من لحدل ةالالزم البشرية التنمية استراتيجيات ما هي
  فلسطين؟

  فرضيات الدراسة

مستوى التنمية البشرية في األراضي تحسين ل وضع استراتيجيات التوجه نحو ؤثري .1
 ويتفرع الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير الفلسطينية

  :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه عن
ü هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثيرالتوجه نحو تحسين الوضع االقتصادي  ؤثري 

  .الفلسطينية العلمية الكفاءات
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ü من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثيرالتوجه نحو تأهيل وتطوير الكوادر البشرية  ؤثري 
  .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة

ü هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير العلمي البحثب االهتمام التوجه نحو ؤثري 
 .الفلسطينية العلمية الكفاءات

ü هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير الخاص لقطاعل عةمشج إيجاد بيئة يؤثر 
  .الفلسطينية العلمية الكفاءات

ü من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثيروالقانونية  واإلدارية السياسية األوضاع تحسين ؤثري 
  .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة

 التالية الشخصية للمتغيرات تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك -2
 ).العمر الجنس، ،مكان العمل التخصص العلمي، ،العلمي المؤهل(

  

  متغيرات الدراسة

  .يتمثل في الحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية :المتغير التابع

 ءاتلحد من هجرة الكفال ةالالزماستراتيجيات التنمية البشرية تتمثل في  :المتغيرات المستقلة
 :وتشملالفلسطينية  العلمية

ü تحسين الوضع االقتصادي.  

ü تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الفلسطينية.  

ü العلمي البحث ميدان تعزيز.  

ü الخاص لقطاعل مشجعة إيجاد بيئة. 

ü والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين. 

 

  أهداف الدراسة
  :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى

ü األخرى بالدول مقارنة األراضي الفلسطينية في البشرية التنمية مستوى على فالتعر.  
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ü  األراضي الفلسطينية في العلمية الكفاءات هجرةرصد حجم ظاهرة. 

ü يتسنى لكي المتقدمة الدول إلى الفلسطينية الكفاءات لهجرة الدافعة األسباب على التعرف 
 .الظاهرة تلك من للحد المثلى المعالجة تحديد

ü  لوطنلالتعرف على الدوافع التي بوسعها أن تؤثر إيجاباً في قرار عودة الكفاءات المهاجرة.  

ü هجرة ظاهرة من الحد في وجود استراتيجيات فاعلة للتنمية البشرية أثر على التعرف 
  .العلمية الفلسطينية الكفاءات

ü الكفاءات هجرة آثار من التقليل أو الحد في تسهم أن ومقترحات من الممكن توصيات تقديم 
 .العلمية الفلسطينية

  

  أهمية الدراسة

ü على حد علم  ،الدراسة األولى في فلسطين تعتبر حيث أصالتها في الدراسة هذه أهمية تكمن
 العلمية الكفاءات وهجرة البشرية التنمية موضوع بين للربط تتطرق التيو ،الباحثة

في  البشرية لتنميةا حسين مستوىفاعلة لت استراتيجيات وضع سبل في وتبحث ،الفلسطينية
 .الكفاءات هذه هجرة من الحد في تسهم األراضي الفلسطينية

ü العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة وهو األهمية من كبير جانب علىو حيوي موضوع تعالج 
  .الفلسطيني المجتمع على وانعكاساتها

ü بينتوالفلسطينية من األراضي  العلمية الكفاءات هجرة بمشكلة االهتمام من مزيد ثيرت 
  .الموضوع حول دقيقة إحصاءات وجود ضرورة

ü الفرصة للتعرف عن قرب على واقع هجرة الكفاءات العلمية  دراسةستعطي نتائج ال
 .الفلسطينية وأسبابها وكيفية مواجهة نتائجها للحد من اآلثار السلبية المترتبة عليها

ü ل مقترحات حوتوصيات وو ائجنت أمام صناع القرار تصور تطبيقي بما تقدمه من تضع
جرة هللحد من  األراضي الفلسطينيةفي  التنمية البشرية الالزم استخدامهااستراتيجيات 
 .الكفاءات العلمية

ü  والتجمعات والجاليات والممثليات والقنصليات السفاراتتقدم توصيات ومقترحات لكل من 
 .الفلسطينيةية العلملهجرة الكفاءات  اآلثار السلبيةلحد من ل الفلسطينية
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  الدراسة صعوبات
 

 الموضوع اختيار منذ الباحث يتلقاها وعقبات صعوبات من يخلو يكاد ال علمي بحث كل
  :هذه الدراسة واجهت التي الصعوبات أهم ومن منه، االنتهاء حتى

 

ü  في األراضي  أوسواء في العالم العربي  البحث موضوعقلة الدراسات التي تتناول
جه الخصوص فمعظم الدراسات التي تناولت موضوع هجرة الكفاءات الفلسطينية على و

 .الحد من هذه الظاهرةوطرق  واآلثار تركز على األسباب والنتائج

ü العلمية في العالم العربي بشكل هجرة الكفاءات  لحجم تشير ودقيقة حديثة ال توجد إحصائيات
 وجود جهات تالل وعدميزداد الوضع صعوبة نتيجة االح األراضي الفلسطينيةعام وفي 
الفعلية التي تترك أرض الوطن  األعدادمعرفة مخصصة إلدارة الهجرة بوسعها  حكومية

 . واألسباب الفعلية لهذه الهجرة

ü حيث  ، نتيجة عدم وجود أعداد وعناوين محددة لهم،صعوبة التواصل مع الكفاءات المهاجرة
ذه الكفاءات من خالل معارف وأصدقاء لهاإللكترونية  ستبانهعلى تمرير االاعتمدت الباحثة 

 .في األراضي الفلسطينية لهم

ü اإللكترونية التي تم تمريرها لهملتعبئة االستبانه   عدم استجابة العديد من الكفاءات المهاجرة 
 .اعتذر العديد منهم عن تعبئتها نظراً النشغالهمحيث  مراسلتهم عدة مراتبالرغم من 
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  ثانيالفصل ال
  العلمية الكفاءاتهجرة 

  
 وتصنيفات مفاهيم الهجرة: األول المبحث

 المهاجرين وتوزيع الظاهرة وخصائص حجم: الثاني المبحث

 العلمية الكفاءات هجرة أسباب: الثالث المبحث

 العلمية الكفاءات هجرة وأبعاد تأثيرات: الرابع المبحث

 مقترحة وحلول واعدة وتجارب نماذج: الخامس المبحث
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  ةــمقدم

 هجرة" أو" األدمغة هجرة" تسميته على اصطلح ما أو والخبرات الكفاءات هجرة تعتبر
 التي واالقتصادية االجتماعية المشاكل قائمة على حضوراً أكثر المشكالت واحدة من "العقول
 بأوضاعها للنهوض البرامج بوضع البلدان هذه باشرت أن منذ النامية، البلدان منها تعاني
 المشكلة هذه وتمثل. األجنبية والهيمنة االستعماري الحكم من طويلة حقب عن الموروثة يةالمترد
 التنمية طريق في كبيراً حاجزاً وتقف العربي، الجسد يثخن نازفاً جرحاً العربية للبلدان بالنسبة
 الضرورية العوامل بين من األغلى والثروة األثمن، العنصر استنزاف خالل من العربية
 هذه حرمان حيث تتسبب في واالستمرار للتطور قابلة األسس، متينة حقيقية بتنمية ضللنهو
 االقتصاد تطور على سلباً مما يؤثر الكفاءات هذه ومؤهالت خبرات من االستفادة من الدول
  ).1: 2001 العربي، البرلماني اإلتحاد( البشرية والقوى للسكان الهيكلي التركيب وعلى القومي

 

 إلى المبدعة والعقول العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة على الضوء لفصلا هذا يلقي
ويركز على تعريف هجرة  واالنتقال الهجرة مفهوم حيث يوضح المبحث األول ،الخارج

حجم الظاهرة في دول الجوار والتي تتشابه مع  ويرصد المبحث الثاني. الكفاءات العلمية
 البيئة تخلقالتي والسياسية  واالجتماعية القتصاديةا العوامل األراضي الفلسطينية في جملة من

 المفترض من التي الطبيعية والمعايير المؤشرات كل تعدت والتي ،الهجرات تلك لمثل المناسبة
ويستعرض المبحث الثالث أسباب هجرة . طبيعية بظروف يحظى مجتمع أي في وجودها

 درجة على كبيراً خطرا تشكل باتت التي المشكلة تلك وراء الكامنة والدوافع الكفاءات العلمية
 الدول لصالح الكفاءات لتلك) الطاردة( الفاقدة للمجتمعات والتقني العلمي والتطور النمو

، فيما يوضح المبحث الرابع تأثيرات وأبعاد هذه الهجرة على دول المنشأ، وفي لها المستقطبة
الحلول المقترحة لمواجهة هذه الختام يعرج المبحث الخامس على بعض النماذج والتجارب و

 .الظاهرة والحد منها أو االستفادة منها على أقل تقدير
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  المبحث األول

  وتصنيفات مفاهيمالهجرة 
  

  مصطلحات تعريفية

 ويشتق حال، إلى حال من اإلنسان انتقال وهو ،)الهجر( من لغوياً الهجرة لفظ يشتق
 عامة، الهجرة وتعني أخرى، أرض لىإ األرض ترك أي) والمهاجرة المهجرة( من أيضا
 المؤقتة أو الدائمة اإلقامة بقصد أخرى منطقة إلى منطقة من الجغرافي االنتقال عامه، االنتقال

 ارض في ليعيش يهاجر عندما مهاجراً الشخص يسمى عام وبشكل ).790: 1984 الرازي،(
 والسكينة لألمن طلباً ثانية ارض إلى المغادرة أو الرحمة، يعرف ال ظالم ظلم بفعل أخرى
  ).3: 2002 الفضل،() اإلنصاف( والعدالة) المساواة( والعدل

  

 داخلية وأخرى خارجية هجرة إلى تصنيفها أن إال للهجرة، التصنيفات من العديد ويوجد
 الخارجية الهجرة بين التصنيف هذا ويميز الوقت، نفس في ووضوحاً شيوعاً التصنيفات أكثر هو

 اإلقامة تغيير بهدف أخرى إلى دولة من السكان انتقال هي األولى أن ساسأ على والداخلية
 صبيح( الواحدة الدولة حدود داخل السكان حركة بها فالمقصود الثانية أما دائمة، أو مؤقتة بصفة

 الهجرة وهي الهجرة من األول الصنف على الدراسة وتركز هذه ،)88: 1987 وآخرون،
 الهجرة مسمى تحت يقعون الذين المهاجرين األفراد جميع اولتنيتم  لن أنه غير الخارجية
 الكفاءات" عليهم يطلق من وهم المهاجرين هؤالء من محددة فئة الدراسة تناولت حيث ،الخارجية
  ".العلمية

  

 العقول، هجرة المثال سبيل على تشمل بحيث الكفاءات العلمية لهجرة المرادفات تعددتو
إجهاض األدمغة، إهدار الطاقات، نهب  ،)Brain Drain( ةاألدمغ نزيف هجرة األدمغة،

 ،النخبة استيراد ألدمغة،ا انتزاع النخبة، العلماء هجرة الكفاءات، يدص المعرفة، إقتناص العلم،
 ورد وبناء عليه ،)The Reverse Transfer of Technology( للتكنولوجيا المعاكس والنقل
 إحدى خالل من تناولها تعريف كل أن غير العلمية كفاءاتال هجرة لمفهوم التعريفات من الكثير

  . الذكر السالفة المرادفات
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 البريطانيون أطلقههو اصطالح  األدمغة أواستنزاف العقول  مصطلح أن البعض رىي
 من الهجرة بسبب واألطباء والمهندسين العلماء من األخيرة السنوات خالل خسارتهم لوصف
 على تطلق أصبحت اآلن العبارة نأ إال كيةياألمر المتحدة الواليات ةخاص الخارج، إلى بريطانيا
: 1972زين، (أخرى  بلدان إلى األصلية بلدانهم من عالياً تدريباً المدربين المهاجرين جميع

13.(  
  

 عالمي تحويل بأنها األدمغة هجرة Docquier and Rapoportويعرف كل من 
 الدول من المتعلِّمين من العالية الكفاءات ذوي هجرة إجماالً وتطال بشري رأسمال بشكل للموارد
 والعلماء واألطباء المهندسين حصراً وليس إجماالً هؤالء ويشمل المتقدمة، الدول إلى النامية
 ,Docquier and Rapoport( الجامعية والشهادات العالية الكفاءات أصحاب من وغيرهم

2006: 2.(  
  

 وتأهيالً، تعليماً األكثر الفئات أو للكفاءات الدائمة هجرةفيما يرى العربي بأنها تمثل ال
 مجال في أوسع فرص عن بحثاً أوطانهم خارج إلى فوقه، وما العالي التعليم خريجي عادة

 العربي،( وألسرهم لهم أفضل معيشة ومستوى جاذبية أكثر مجتمعية بيئة عن أو تخصصاتهم
2006 :186.(  

  

 لذوي القسري أو اإلرادي االنتقال عن ببساطة تعبر تالكفاءا هجرة أن عفارةاعتبر و
 وأ وطنهم في ادرسو سواء أخرى، إلى دولة من الفنية والخبرات العالية العلمية الشهادات
 االجتماعية البنية فياالندماج  دائم بشكل في الخارج استقرارهملهم  يحققبحيث  خارجه،
 ).23: 2005 عفارة،( المهجر لمجتمع واالقتصادية والعلمية

  

 والمطلوبة الالزمة الحيوية البشرية العناصر غياب هو البشري النزيف أن مرسي يرىو
 هذا حياته، من محددة زمنية فترة في المجتمعات، من لمجتمع الشاملة التنمية عمليات لتحقيق
 صدبق بالخارج معينة فترة قضاء بعد العودة عن باالمتناع أو أصالً، بالهجرة يكون قد الغياب
 الكفاءات أصحاب تحته يندرج النزيف وهذا قصرت، أو الفترة هذه طالت التدريب، أو الدراسة
 خطورة غيابها يشكل التي الدقيقة، والمهارات المستوى العالية العلمية والخبرات النادرة العقلية
  ).47: 1982 مرسي،( مستقبله أو حاضره في المجتمع حياة على
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 التبادل أنواع من شاذ نوع هي العقول هجرة أن ونسكوالي منظمة اعتبرتفي حين 
 العكسي بالنقل يعرف ما أو) المتقدمة الدول ناحية( واحد اتجاه في بالتدفق يتسم الدول بين العلمي

 البشري العنصر وهو اإلنتاج، عناصر أهم ألحد مباشر نقل هي العقول هجرة نأل للتكنولوجيا،
  ).3: 2001العربي،  البرلماني اإلتحاد(

  

 عن ببساطة تعبر العلمية الكفاءات هجرة يمكن القول بأن السابقة التعريفات خالل ومن
 الثالثة الحلقة تعليم مستوى على والحاصلين المؤهلين لألشخاص القسري أو اإلرادي االنتقال

 تعظيم بهدف ،المؤقتة أو الدائمة اإلقامة بقصد أخرى إلى دولة من فوق فما) بكالوريوس(
 بيئة إليجاد أو أفضل، بعوائد وظائف عن البحث طريق عن عليه حصلوا الذي التعليم من ئدالعا

  .األصلية بلدانهم في الموجود الخلل تعوض
  

  تصنيفات الهجرة

 ):2: 2006 زرنه جي،(إلى  والمسببات الدوافع حيث من الهجرة تصنيف يمكن

 .فضلاأل عن الفردي والبحث التطلعات ضمن تندرج :اختيارية هجرة .1

 إرادة غير على خارجية قوة تفرض حيث تهجير، أدق بعبارة أو ):قسرية( إجبارية هجرة .2
 .األم أوطانها مغادرة" العقول" ومنها وشرائحها فئاتها بمختلف الجماعات أو األفراد

  

 ):3: 2006 زرنه جي،( الهجرة من نمطين رصد فيمكن الهجرة، أمد حيث من أما 

 . خطورة األكثر وهي األصلي، الوطن إلى العودة دون ةالهجر وتعني :دائمة هجرة .1

 سياسية ألسباب أو المعيشي المستوى لتحسين أو العلمي التحصيل بهدف وذلك :مؤقتة هجرة .2
 األصلي وطنه إلى المؤقتة المسببات زوال أو هدفه تحقيق بعد المهاجر يعود بحيث وأمنية،
 .المطاف نهاية في
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  لمبحث الثانيا

  المهاجرين وتوزيع الظاهرة وخصائص حجم

 خصائصها على بدقة والتعرف حجمها تقدير وصعوبات الهجرة حول البيانات شح رعتبي
 ويعود. سواء حد على الهجرة بقطاع والمعني والمخطط الباحث تواجه التي التحديات أبرز من
 نفس في دول بعدة عالقة لها ظاهرة حصر بصعوبة المتعلق منها عوامل، عدة إلى النقص هذا

 وكون العالم، دول كافة في أعدادهم معرفة يستوجب المهاجرين حصر أن باعتبار الوقت،
 عالقة لهم من أو المقيمين بمعرفة إال ال تسمح الوطنية والمسوحات للسكان العامة التعدادات
 المعلومات تبادل ضعف إلى الصعوبات بعض عودت كما األحوال، أحسن في بالمقيمين أسرية
 اإلدارية األسباب على عالوة وخصائصها، الهجرة حجم يخص فيما الدولي لصعيدا على

 لهجرة اإلقليمي التقرير( قانونية غير أو مسجلة غير هجرة من الهجرة تتضمنه وما والسياسية
 إليها تتوجه التي الدول لدى إال باالهتمام جديرة معلومات تتوفر وال ،)3: 2006 العربية، العمل
. األوروبي االتحاد ودول وكندا المتحدة الواليات مقدمتها وفي المهاجرة، العربية اتالكفاء معظم
 لحجم مضبوطة تقديرات تقدم ال إليها، الهجرة عن مفصلة معلومات تنشر التي الدول، هذه لكن
 وال عربي، بلد كل من للمهاجرين العام المجموع على اهتمامها ينصب وإنما الكفاءات، هجرة
 .)2: 2010عارف، ( موحدة معايير على المهاجرة العربية الكفاءات بصدد اتهامعطي تعتمد

  

 وتوظيف جلب على التنافس ظاهرة العربية أن العمل لهجرة اإلقليمي التقريرأوضح و
 العمل وأسواق العولمة تداعيات أو تبعات إحدى المعمورة هي كافة أنحاء في والكفاءات العقول

 في المهاجرين مجموع من العالي التعليم أصحاب من المهاجرين ةنسب ارتفعت فقد المعاصرة،
 وارتفع ،2000-1995 بين الفاصلة سنوات الخمس خالل فقط )%50( عن يزيد بما العالم
 حين ارتفعت في هذا الفترة، نفس خالل مليون )19.7( إلى مليون )9.4( من بذلك عددهم
 الهجرة من األوفر القسم تستقبل التي( باأورو بدول للمقيمين بالنسبة الضعف إلى أعدادهم
 التقرير( التسعينات عشرية خالل مليون )4.9( إلى مليون) 2.5( من عددهم وانتقل )العربية
 .)9: 2008 العربية، العمل لهجرة اإلقليمي

  

 واقعي بشكل تصف أن لها يمكن ومتجددة دقيقة إحصائيات توافر عدم من الرغم وعلى
 متوفر ما هو أن إال باستمرار، وإحصائياً رقمياً المتغيرة العربية العقول هجرة ظاهرة حجم دقيق
 العمل ومنظمة العربية الدول جامعة بها قامت التي الدراسات بعض من مستقاة إحصائيات من

 بعض تعطي قد المختلفة واإلقليمية الدولية المنظمات من آخر وعدد اليونسكو ومنظمة العربية
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 النحو على وهي الظاهرة هذه بحجم عامة بصورة اإلحاطة مجتمعة لها يمكن التي المؤشرات
 ):3: 2008 ،عزت( التالي

 .المتقدمة البلدان إلى النامية البلدان من الكفاءات هجرة ثلث في العربي الوطن يساهم −
 الكفاءات مجموع من العلماء من )%15(و المهندسين من )%23(و األطباء من )%50(إن  −

 المتحدة والواليات أوروبا إلى متوجهين يهاجرون العربية الجامعات من جةالمتخر العربية
 .خاص بوجه وكندا

 .فيها العاملين األطباء مجموع من )%34(بريطانيا  في العاملون العرب األطباء يشكل −
 الواليات إلى عربي عالم ألف) 750(من أكثر هاجر 2006 عام حتىو 1977 عام منذ −

 .األمريكية المتحدة
 من )%75(تصطاد  وبريطانيا وكندا المتحدة الواليات هي غنية غربية دول ثالث إن −

 .العرب المهاجرين
 

 وردت دوليةال فلسطين مؤسسة عن الصادر العربية العقول هجرة تقرير وفي
 :)20-19: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( الكفاءات هجرة ظاهرة حول التالية حصائياتاإل

 خبير مليون من أكثر هناك أن 2002 لعام البشرية للتنمية حدةالمت األمم تقرير أورد −
 أوروبا دول في يعملون - المهرة الفنيين أو العليا الشهادات حملة من-  عربي واختصاصي

 .فقط الشمالية وأمريكا الغربية
 أمريكي دوالر مليار )1.57( تخسر العربية المنطقة أن إلى المختلفة اإلحصائيات تشير −

ال  الخارج في يدرسون الذين العرب الطالب من )%54( األدمغة وأن هجرة جراء سنوياً
 وأن فقط، )%4.5( ما نسبته األوطان تلك إلى منهم يعود حين في األم، أوطانهم إلى يعودون
ال  الكبرى الغربية الدول في للتخصص يسافرون الذين العرب العلماء من )%70( نسبة

 شهادة على الحاصلين العرب الطالب من )%85( من أكثر فإن كذلك. أيضاً يعودون
 .األصلية بلدانهم إلى ال يعودون الخارج من الدكتوراه

 إلى العربية العقول هجرة ظاهرة تنامي 2003 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير يوضح −
- 1995 عام المهاجرين العرب الجامعيين عدد التقرير هذا ويقدر وأمريكا، أوروبا من كل

 .جامعي ألف) 75( بنحو فقط 1996
 والتربوي العلمي التقدم في المشاركة العقول نسبة أن على المتوفرة المعلومات تؤكد −

 .فيها المتميزين مجموع من )%2( إلى تصل المتقدمة الدول في والتكنولوجي
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 على طرأت التي الرئيسية التغيرات تحليل استهدفت والتي حسن السيد لخالد دراسة وفي
 خالل) OECD( والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول إلى العربية الكفاءات هجرة تيار
 العربية، العمل لهجرة اإلقليمي التقرير( الدراسة نتائج أبرز من كان ،2000-1990 الفترة

2008 :49 -50:(  

 من الفترة خالل سنوياً )%8.9( بحوالي OECD دول إلى العربية العقول نزيف معدل تزايد −
 .2000 عام إلى 1990 عام

 هي ،OECD دول إلى العربية العقول هجرة نسبة في األعلى الست العربية دولال كانت −
 مجمل من حصتها وتقدر. تونس، سوريا، العراق، المغرب، لبنان، مصر الترتيب على
 .2000 عام )%77( حوالي إلى زادت ،1990 عام )%75( بنسبة العربية العقول نزيف

 العمل سن في المقيمين مجمل من )OECD )9% دول إلى العربية العقول نزيف يمثل −
 تعليماً متعلم مقيم )100( كل مقابل في أنه النسبة هذه قراءة تعني. عالياً تعليماً المتعلمين
 .هجرتهم بسبب فُقدوا آخرين )9( هناك العمل سن في عالياً

 القمر وجزر والصومال لبنان: هي العقول نزيف بظاهرة تأثراً األكثر العربية دولال كانت −
 )%39( هاجر حيث لبنان على العقول لنزيف األكبر العبء ويقع. الترتيب على والمغرب

 إلى لبنان في النسبة هذه ترتفع، وOECD دول إلى عالياً تعليماً المتعلمين اللبنانيين من
 دول خارج للهجرة، المستقبلة األخرى لدولا إلى منها المهاجرين أدرجنا إذا )%50( حوالي
 .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

  

 عن 11/10/2006 يوم الصادرة" الحياة" صحيفة  نقلت العربي، المغرب بلدان وفي
 األخير العقد في فقدت الجزائر إن: قوله رمضان عمر الجزائريين األعمال رجال اتحاد رئيس
 في الجزائريين المهندسين من )3,000( حوالي وأن العلمية، كفاءاتها من )40,000( من أكثر

 عربي طبيب )10,000( بين وأن من ،1996و 1992 أعوام بين الجزائر غادروا اآللي اإلعالم
 إلى وأشار. باريس العاصمة في منهم )2,000( يقيم جزائري) 7,000( هناك فرنسا إلى مهاجر
 العلوم في باحث )3,000( مبينه األمريكية المتحدة الواليات في جزائري )18,000( هناك أن

 عالية علمية كفاءات الصناعية للدول توفر التي الدول بين من الجزائر أن معتبراً ،والتكنولوجيا
 امتدت بل أوروبا في الدارسين على تقتصر تعد لم الجزائرية الكفاءات مقابل، وأن هجرة دون
 )25( بين من الثالثة المرتبة تحتل الجزائر أصبحت  بحيث أيضاً، الجزائر في الباحثين لتطال
 عن الصادر" أوروبا في المغاربية الهجرة"تقرير  في كما ورد .كندا إلى للهجرة مصدر دبل

 شهدت  الخارج في التونسية الجاليات أن 20/7/2005 تونس بتاريخ في العربية الجامعة مركز
 منهم%) 58( مهاجر) 701,660( إلى عددها ليصل 2002 مع عام مقارنة%) 6.2( بلغت زيادة
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 حوالي تضمن قد 2004 عام إحصائيات  وفق بالخارج التونسية الكفاءات سجل  وأن فرنسا، في
 في) 81(و اإلعالم في) 182(و والصيدلة الطب في) 707(و الهندسة في كفاءة) 6,575(

 فلسطين مؤسسة(مختلفة  تخصصات في) 1,693( وحوالي أعمال رجل) 1,126(و المحاماة
  ).22: 2008لية، الدو

  
 

 حركة من يسر قد والمهارة الخبرة ذوي من الكفاءات حركة في الزيادة ونالحظ أن
 العالي والتعليم الصحة قطاع ويشكل ،العالي التعليم وقطاع الصحي القطاع في العاملة الكفاءات
 القطاع في يةالعالم العمالة هجرة على شجع ومما ،الظاهرة بهذه المتأثرة القطاعات أهم من اثنين

 في البشري المال رأس في الغربية الصناعية الدول منه تعاني الذي النقص الزخم بهذا الصحي
 الكفاءات هجرة حجم ضآلة من الرغم وعلى ،)Wright, Flis et al., 2008( القطاع هذا

 فقدان فإن العالمي، المستوى على الكفاءات هجرة إجمالي إلى الصحي المجال في العاملة
 النظم قدرة انخفاض يعني قد النامية، للدول بالنسبة المجال هذا في العاملة البشرية مواردال

 ,Stilwell( وعادلة كفؤة بصورة المطلوبة الصحية الرعاية تقديم على الدول لهذه الصحية

Diallo et al., 2003.(   
  

 الغربية الدول قبل من الصحية المجاالت في العاملة الكفاءات على الطلب شهد وقد
 دول من القادمة وبخاصة األجنبية الكفاءات وأصبحت األخيرة، العقود خالل ملحوظاً تزايداً
 ،وغيرها الشمالية وأمريكا أوروبا بدول الصحية الكفاءات جهاز من رئيسياً قسماً تمثل الجنوب
 المولودين OECD دول في الصحة مجاالت في العاملين عددأن ذلك  على المؤشرات ومن
 وحوالي ممرضة، ألف) 712( حوالي منهم فرد، مليون) 1.7(زاد على  اإلقامة دول ارجخ
 الصحة قطاع في العاملين كافة عدد - المثال سبيل على- يفوق الحجم وهذا طبيب، ألف) 422(
 قطاع في العاملون بذلك وأصبح، فرد مليون) 1.6( عددهم والبالغ اإلفريقية الدول مجموع في

 دوراً تلعب هائلة أحجاماً الغربية الدول من عدد في يمثلون أخرى دول من لقادمونا الصحة
 المولودين األطباء نسبة بلغت فقد المثال، سبيل وعلى، الصحة قطاع حاجات تلبية في رئيسياً
 نيوزيلندا في%) 46.9(و البلد، هذا في المشتغلين األطباء مجموع من%) 42.9( استراليا خارج
%) 35.3( وايرلندا%) 33.7( وإنجلترا%) 35.1( كندا من كل في الثلث نع ما يزيد ويمثلون

 .)66-65: 2008العربية،  العمل لهجرة اإلقليمي التقرير(  ولوكسمبورغ

 منظمة دول في المقيمة المولد العربية الكفاءات أعداد أن )2.1(رقم  الجدول من ويتضح
 العربي، المغرب دول من نصفهم حوالي كفاءة، المليون تفوق االقتصادية ةوالتنمي التعاون
 .لهم المستقبلة اإلقامة بلد جنسية يحملون منهم) %60( وحوالي
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)2.1(رقم جدول   
حسب  2000توزيع الكفاءات العربية المقيمة بدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام 

 )غير متجنسين-متجنسين(الجنسية 

).64: 2008، العربية العمل لهجرة اإلقليمي التقرير(  

 في العرب والتكنولوجيين العلماء شبكة" أجرتها أولية إحصائية في وردو
 الخارج في العرب والتكنولوجيين للعلماء األول المؤتمر عن انبثقت التي  ALSTA"الخارج

البلدان واألقاليم 
 الفرعية

اصلين على دبلوم عاليأعداد الح  
 المجموع غير محدد متجنسين غير متجنسين

 بلدان المغرب العربي
 215347 8445 162564 44338 الجزائر
 15541 7661 5086 2794 ليبيا 
 207117 44485 113241 49391 المغرب
 2745 333 722 1690 موريتانيا
 68190 3660 49465 15065 تونس

 508940 64584 361078 113278 المجموع
دول مجاورة+ بلدان المشرق العربي   

 147835 18449 93392 35994 مصر
 26640 3189 14559 8892 األردن
 110690 6980 80955 22755 لبنان
 6581 1530 3764 1287 فلسطين
 43898 4441 26643 12814 سوريا
 17066 4620 5157 7289 السودان
 6287 2577 1987 1723 اليمن

 1901 12 1164 725 جزر القمر
 1592 45 995 552 جيبوتي
 16516 5250 6203 5063 الصومال
 379006 47093 234879 97094 المجموع

العراق+ لدان مجلس التعاون الخليجي ب  
 16542 2215 7183 7144 الكويت
 1465 315 515 635 قطر
 12348 2129 3833 6386 السعودية
 3017 1344 801 872 البحرين
 83465 23302 35845 24318 العراق
 1012 487 151 374 عمان

 3487 933 986 1568 اإلمارات المتحدة
 121336 30725 49314 41297 المجموع

 1009282 142402 612311 251669 المجموع العام
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 العلوم مجال في جامعي أستاذ )284( هناك أن ،1992عام  عمان األردنية العاصمة في المنعقد
 في أستاذ )152(و والزراعية، تيةالحيا العلوم مجال في أستاذ )175(و والتطبيقية، الهندسية
 العلوم مجال في أستاذ )136(و والرياضيات، التطبيقية العلوم في أستاذ )225(و الصحة، مجال

) 650( من كثر أ وجود حديثة إحصائية رصدت حين في ،المتقدمة الدول في يعملون اإلدارية،
 الغربية الدول إلى المهاجرين الجامعات أساتذة من والتكنولوجية التطبيقية العلوم فيمتخصص 

  ).21: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( وحدها العربية مصر جمهورية من
   

 حيث الظاهرة هذه آثار من تعاني العربية الدول من وغيرها مصر أنوأوضح قويدر 
 التي والكفاءات العقول من المتميزين المصريين واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز يقدر
 نحو بينهم من 2003 عام في صدر إحصاء خرآل وفقاً ألف) 824( بـ للخارج جرتها
 العرب العلماء من%) 60( نحو قدمت مصر أن إلى اإلحصاءات وتشير .عالم) 2,500(

 ،%)10( بلغت ولبنان العراق من كل مساهمة وأن األميركية، المتحدة الواليات إلى والمهندسين
  ).3: 2004 قويدر،(%) 5( نحو وفلسطين واألردن سوريا من كل نصيب كان بينما

  

غير أن معدالت هذه الهجرة تتباين من  كفاءاتهاوتشكو الدول العربية عموماً من هجرة 
ن سائدة في كل دولة من الدول، كما أقطر إلى آخر تبعاً للظروف االقتصادية والحالة السياسية ال

 وارتفاع مستويات الدخول  فيها فإنها لم تسلم من الدول العربية ذات الموارد النفطية رغم ثرائها
ارتفاع معدل هجرة الكفاءات ذات التعليم  )2.1(ويوضح الشكل رقم  .هجرة بعض كفاءاتها

  .العالي في عدد من الدول العربية

  )2.1(شكل رقم 
  )2007- 2004( عربيةال دولال بعض في التعليم حسب الهجرة معدالت

  
  ).43: 2009، ة للهجرةالمنظمة الدولي: (المصدر
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  المبحث الثالث

  أسباب هجرة الكفاءات العلمية

 التي والسياسات المبادئ القتراح المنطقي األساس هي الكفاءات هجرة أسباب دراسة إن
 ظاهرة تفسيرات وتتراوح. عليها المترتبة ةالسلبي اآلثار لمواجهة أو منها للحد تتخذ أن يمكن
 :مدرستين بين فرجاني يرى كما الكفاءات هجرة

 باألساس، فردي منظور من العربية العقول هجرة ظاهرة تعالج وهي :الفردية المدرسة - أوالً 
 عمل ظروف لضمان ومهنياً، فكرياً ذاتهم لتحقيق يسعون متميزون أفراد الكفاءات أن مؤداه

 األساسية سباباأل المدرسة هذه وتحدد. اإلبداع وإمكانية التفكير حرية لهم تكفل مريحة ومعيشة
 :)4: 2000فرجاني، ( اآلتي في ناميةال البلدان عقول لهجرة

 .المعيشة مستوى وتدنى الدخل مستوى انخفاض .1
 والمجالت الكتب من العلمي البحث إمكانات توافر لعدم العائدان والمهني العلمي اإلحباط .2

 العلمي، للبحث المؤسسي والبنيان للبحث، الالزم والوقت واألجهزة، والمعدات العلمية،
 .الدولي العلمي واالتصال

 .المجتمع إلدارة العلمي واألسلوب والرأي الفكر حرية أو تدني غياب .3
 

 ):4: 2000فرجاني، ( مثل العقول، هجرة على مساعدة عوامل الفردية المدرسة تطرح كما
 يةالغرب الحضارة تأثير مواجهة في األصل بلد لحضارة المهاجرة الكفاءات انتماء ضعف .1

 .الغربية للحضارة األصل بلد حضارة قرب أو السائدة،
 حالة في يظهر كما المجتمعي، المستوى على سواء األصل بلد إلى االنتماء عالقات ضعف .2

 مما والشخصي، العائلي المستوى على أو مثالً، مضطهدة أقليات إلى تنتمي التي الكفاءات
 .االجتماعية العالقات تماسك بمدى يتعلق

  

 العقول هجرة ظاهرة وشمولية لعالمية تفسيراتها تجاهل المدرسة هذه على يؤخذ
 نتائج بعض فإن كذلك. ذاتها الغربية البلدان بين الهجرة الظاهرة هذه تطال حيث والكفاءات،
 أظهرت المثال سبيل فعلى المذكورة، األساسية األسباب أهمية في تشكك المدرسة تلك دراسات
 في والتدريب للبحث المتحدة األمم معهد بإشراف تمت التي الكبيرة ةالميداني الدراسات إحدى
 بينته الذي باألهمية ليس الدخل متغير أن المهاجرة، للكفاءات والمستقبِلة المرسلة الدول من عدد

 نمو معدل ارتفاع عن ينتج وال الهجرة، قرار محددات أهم ليس الفردي فالدخل الفردية، المدرسة
 من أحياناً يتمكن الكفاءات من بقليل ليس عدداً إن بل الكفاءات، هجرة في قصن القومي الدخل
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 ما تسوقه أن إلى باإلضافة. المهجر بلد في منه األصل بلد في أعلى حقيقي دخل على الحصول
 بضعف العقول تلك اتهام حد إلى ترقى قد العقول، لهجرة مساعدة أسباب من المدرسة تلك

 معايير تحديد الحال تطلب وربما وتدقيق، تأمل وقفة إلى يحتاج أمر هوو ،األم ألوطانها االنتماء
 وحتى والتنموية واالجتماعية االقتصادية العوائد أهمية إلى تشير الوقائع وأن خصوصاً االنتماء،
  .)30: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة(األصلية  بلدانها على المهاجرة العقول لهذه الثقافية

 العقول لهجرة الجوهري السبب أن المدرسة هذه تعتبر :السياسي االقتصاد مدرسة - ثانياً
 في العالمي الرأسمالي النظام بمركز الثالث العالم لبلدان العضوي االرتباط في يتمثل والكفاءات

 ويقوم ،وثقافية واقتصادية سياسية أبعاد ذات وتبعية تخلُّف إطار عالقة في المصنِّعة، الغرب دول
 :)5: 2000 فرجاني،( هي أساسية دعائم ثالث على العضوي تباطاالر هذا

 ببلدان العمل لسوق ضخمة، فردية مزايا معه يحمل طبيعي، امتداد هي للكفاءات دولية سوق .1
 .األصل

 تدفع والتي الثالث، العالم ببلدان السائد المشوه الرأسمالي اإلطار في الفردية المنافسة خلفية .2
 .الخاص الرفاه المادي من مستوى ىأعل لتحقيق للسعي الفرد

 األصل طبق صورة أو تقليداً مثلت يوالت الثالث، العالم بلدان في تأهيلالو تعليمال نسق .3
 المطلوب النوع من كفاءات يهيئمما  المصنِّعة، الرأسمالية البلدان في العالي التعليم ألنساق
 .األصل لبلدان األساسية جاتاالحتيا مع تتواءم لكفاءات إنتاجه من بدالً الدولي للسوق

  

 علينا المتقدمة الدول إلى العربية العلمية الكفاءات هجرة ألسباب تحليلنا في فإنه حال، أية وعلى
 ):32: 2005عفارة، (حقيقتين  إدراك

 المهاجرين ألن الهجرة، إليه تعزى أن يمكن بذاته وحيد سبب أو واحد عامل هناك ليس .1
 ثم ومن واالتجاهات، المؤثرات من متداخلة شبكة إلى ورهابد تخضع مجتمعات إلى ينتمون
 ضمن تصنيفها يمكن ومتنوعة، كثيرة وعوامل قوى وتجذبهم تدفعهم المهاجرين فإن

 :وهي العلمية الكفاءات الستنزاف العوامل المؤدية من مجموعتين

 .العلمية للكفاءات الطاردة القوى تمثل التي :المحلية أو الداخلية العوامل −
 .العلمية للكفاءات الجاذبة القوى تشكل التي :الخارجية لعواملا −

 من تختلف الجاذبة، الخارجية والعوامل الطاردة الداخلية للعوامل والنوعي النسبي الحجم إن .2
 .آلخر شخص ومن آلخر طرف ومن آلخر بلد
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 العربية العقول لهجرة األساسية األسباب
 بما تقريباً، النامية البلدان لجميع بالنسبة حدةوا نجدها األدمغة هجرة عوامل دراسة عند

 لتشابك نتيجة هيو المتقدمة، الدول باتجاه األدمغة ذوي هجرة إلى تدفع التي العربية البلدان فيها
 الباحثون ويصنف ،والشخصية واالجتماعية واالقتصادية السياسية والعوامل األسباب من جملة
  ): 18-17:  2004 قويدر،(هما  نوعين في األسباب هذه

 :العقول هجرةل الدافعة األساسية األسباب -1
 عاطلين إما أنفسهم يجدون الذين الكفاءات أصحاب استيعاب على القدرة انعدام أو ضعف −

 . بلدانهم في اختصاصاتهم يناسب عمالً يجدون ال أو العمل عن
 . الكفاءات ألصحاب المادي المردود ضعف −
 . التنمية ومشاريع التعليم أنظمة بين االرتباط فقدان أو يمي،التعل النظام في التوازن انعدام −
 العربية الديمقراطية التجارب تعتري التي واإلشكاالت االجتماعي أو السياسي االستقرار عدم −

 أو أوطانهم، في بالغربة الخبرات أصحاب بعض شعور إلى األحيان بعض في تؤدى والتي
 .استقراراً وأكثر حرية ثرأك ظروف وراء سعياً الهجرة إلى تضطرهم

 اإلدارية كالبيروقراطية الهجرة إلى الخبرات أصحاب تدفع ذاتية أو موضوعية أخرى عوامل −
 أصحاب تربك التي المالية والكفاالت والتعهدات التشريعات وبعض المدنية الخدمة وأنظمة
 .فردية شخصية أو عائلية أسباب جانب إلى الخبرات،

 

 :العقول لهجرة الجاذبة األسباب -2
  .تتمتع به الذي والتقدم االستقرار ومناخ الجاذبة للبلدان والتكنولوجية العلمية هالرياد −
 تشكل مادياً ومجزية هامة عمل فرص توفير من تمكنها التي الضخمة المادية الثروات توافر −

لالختصاصيين قوياً إغراء. 
 كفاءاتهم تثبت التي ربوالتجا العلمي البحث مجال في الخبرات الفرص ألصحاب إتاحة −

  .أخرى جهة من عطاء وأكثر أوسع جديدة آفاقاً أمامهم وتفتح جهة، من وتطورها
  

 :التاليك العربية العقول هجرة أسباب تقسيم إلى الدراسات بعض نحت التحديد، من بشيءو
  

 والسياسية العوامل اإلدارية -1

 ملحوظ بشكل تبين متوفرةال اإلحصائيات أن سلمان يرى حيث :السياسي االستقرار عدم - 
 الهجرة ازدادت فقد ،العربية الدول في المهمة األحداث وبعد قبل الهجرة نمط في تغيراً
 حرب بعد ومصر سوريا في كذلك وازدادت األهلية، الحرب فترة لبنان من العلمية لألطر
 انولبن سوريا من كل من 1967 عام األمريكية المتحدة الواليات إلى هاجرحيث  ،1967
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- 1962( للفترة الدول هذه المهاجرين من مجموع ما يعادل وفلسطين والعراق ومصر

 العقل حرية تنعدم السياسي االستقرار عدم ظروف ظل في انه إلى باإلضافة). 1966
 االستقرار جانب وهو اإلنسان شخصية في هام عنصر تغيب إلى يؤدي مما العمل وحرية

 فإن الحالة هذه مثل وفي تامة بحرية الذات عن التعبير في اإلنسان وحق النفسي واالطمئنان
 سلمان،( واالطمئنان الحرية له يحقق الذي المكان إلى بالهجرة يفكر األدمغة ذوي من رالكثي

1994 :212.(  
 الحاكمة السياسية النظم طبيعة إلى نتيجة :العلمية البحوث على المفروضة السياسية القيود - 

 مشددة رقابة بفرض الحاكم النظام يتدخل فقد النامية الدول من العديد في األمني ونهجها
 كم يدفع مما. السياسية لرؤيته خدمة معها التعامل يتم التي العلمية البحوث نوعية تحديد على
 وتحليل دراسة في العلمي طموحهم تحقيق في يترددوا أن والمفكرين العلماء من هائل
 أن بسبب لها المناسبة العلمية الحلول وتقديم لجتهامعا اجل من ما ظاهرة في الخلل مواطن
 الذي مراأل الحاكمة المؤسسة وسلوك لطبيعة مخالفةقد تكون  والحلول األبحاث تلك نتائج
  ).84: 2009 البدراني،( النشر من منعها أو البحث نتائج مصادرة إلى بالنتيجة يؤدي

سية الطاردة لذوي الكفاءات في الدول جي أن من مجموعة العوامل اإلدارية والسيا ويرى زرنه
  ):2006جي،  زرنه( العربية

 تهمها ال وعائلية قبائلية العربية المجتمعات تزال فال :والمحسوبية والفساد الرشوة انتشار −
 المناسب غير الرجل ووضع القربى، لذوي المناصب تسليم يهمها ما بقدر العامة المصلحة

 بأوضاعهم، االقتناع وعدم بالرفض شعوراً الكفاءات لدى يثير مما المناسب، غير المكان في
 في أمالً عائالتهم وأموال أموالهم من الكثير وأنفقوا حياتهم معظم قضوا قد وأنهم خصوصاً
 .وإراداتهم رغباتهم وتحترم اختصاصاتهم تناسب علمية مراكز إلى الوصول

 والخوف العربية الدول غلبيةأ في السياسي االستقرار عدم حيث إن : العامة الحريات ضعف −
 مما يضع ومحاصرتها، العامة الحريات تقييد إلى بالضرورة يؤدي اآلخر، الرأي من

  .وجودها في المرغوب غير الفئات ضمن الكفاءات
 ال تقليدي إداري جهاز وجود في ذلك ويتجسد :الشديدة والمركزية والروتين البيروقراطية −

 ويتشبث بل واالجتماعية، االقتصادية التنمية عملية في دورهم يحترم وال العلماء أهمية يقدر
 إلى الكفاءات وصول صعوبة عن ناهيك. اآلخرين بآراء يأخذ وال يحاور وال برأيه

 الكفاءات هذه لدى يولِّد الذي األمر. الشديدة والمركزية الروتين بسبب العلمية احتياجاتهم
 صناعة في أو المشاركة الطموحات وتجسيد لذاتا تحقيق على القدرة وعدم باإلحباط شعوراً

 .فيها سوا در التي األجنبية الدول في شهدوه ما مع بالكامل يتناقض ما وهو القرارات،
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 إلى العربية الكفاءات لهجرة الدافعة االقتصادية العوامل تتنوع: الطاردة االقتصادية العوامل -2
 :منها ونوجز المتقدمة لالدو إلى وتحديداً الجغرافية أوطانها حدود خارج

 والتجار األعمال رجال بدخل قياساً وذلك :العلمية للكفاءات المعيشة مستوى انخفاض −
 عرش على المتربعين البيروقراطيين بدخل ومقارنة وسواهم، والفنانين المهن وأصحاب
 القبول الكفاءات تلك من يطلَب وبالمقابل. واالجتماعية واإلنتاجية العلمية المؤسسات
 هذه من جزء يكون بعد أن وذلك التقشفية، والحياة المتواضع والمنزل األدنى بالمستوى
 القدرة ولديه الدراسة، مقاعد على طالب وهو أفضل بوضع أجنبية دول في عاش قد الكفاءات

 الذي الفائض هذا األهل، إلى دخله فائض إرسال على األجنبية الدول إحدى في عمل لو فيما
 ).35: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( األصلي وطنه في دخله ملمج بكثير يفوق

 المخصصة العلمية البحوث ميزانيات ضعف في متمثلةوال العلمي البحث على اإلنفاق قلة −
 معاشهم سبل وفى العلمي إنتاجهم في والباحثين العلماء أمام عقبة يشكل مما :الدولة قبل من

 للتنمية المتحدة األمم دليل ويورد. العلمية حاثهمأب نشر على قدرتهم وعدم المالي ووضعهم
 الناتج من سنوياً العربي الباحث على ينفق ما أن) 2002–1996( من الفترة في البشرية
 .)2007الفريح، ( الصناعية الدول في) $124( إلى يصل حين في )$24( يتجاوز ال القومي

 أجنبية، دول من العائد وخصوصاً ة،الكفاء صاحب يوضع ما فغالباً :الوظيفي االستقرار عدم −
 إلى منصبه لسحب وقت أي في عرضة كونه عن فضالً اختصاصه، يناسب ال عمل مكان في

 موقعاً يأخذ األجنبي الخبير أن نفسه الوقت في يرى وهو. بكفاءته البديل يكون ال وقد غيره،
 ذاك يكون ربماو المرات، بأضعاف دخله عن يزيد مرتفع بدخل ويحظى منه أكثر متقدماً
  ).7: 2006جي،  زرنه( ذاتها األجنبية الدولة في الجامعية الدراسة مقاعد في زميله األجنبي

 فقدان بسبب وذلك: العليا والمعاهد الجامعات خريجي صفوف في المتزايدة البطالة انتشار −
 يتضاعف الذي الخريجين أعداد بين وما العمالة من المحلية السوق احتياجات مابين التنسيق
 إحدى البطالة وتعتبر .العمل عن العاطلين أعداد في متزايداً ارتفاعاً مسبباً آخر بعد عاماً
 ،العالم في بطالة معدالت أعلى بها توجد حيث العربية، الدول تواجه التي المشكالت أخطر
 تقدر 2004 عامفي  العربية الدول لجامعة التابع االقتصادية الوحدة لمجلس تقرير حسبفب

 ).2005 الليثي،( %)20( و%) 15( بين ما العربية الدول في البطالة نسبة
 

 اقتصادية اعتبارات بها تتحكم الهجرة قرارات أن في شك ال :الطاردة االجتماعية العوامل -3
 االجتماعي النظام ويشكل .أيضاً نفسيةو جتماعيةا عواملبها  تتحكم كما ومهنية وعلمية
. النامية البلدان من العلمية للكفاءات اًجذبمتنوعة  أنساق من هيحتوي بماالمتقدمة  للدول

 بحرية متمثل وأساسي هام مبدأ إلى يستند اختصاصاتها بمختلف العلمية الكفاءات فاجتذاب
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 مستوى كتأمين امتيازات، من يقدم ما على اعتماده إلى إضافة والتنفيذ، والتعبير التفكير
 إضافة مشبعة، إنسانية وحاجات واسعة، وخدمية ةاجتماعي وضمانات والئق جيد معاشي
 من والقادمة إليها تحتاج التي العلمية النخب تساعد االستقبال ودول ،محفزة اجتماعية لحرية
 .والمساواة باالنتماء تشعرهمو الجنسية، ثم ومن الدائمة، اإلقامة على بالحصول النامية الدول
 األم الوطن إلى العودة فكرة وإبعاد االندماج زيزتع في أيضاً االجتماعية الحياة تسهم كما

 ال مركبة لعائلة بؤرة يشكل مما االستقبال، بلد من الزواج خالل من ذلك يتضح أن ويمكن
 من تقدماً أقل اعتبارها يمكن جديدة حياة واكتشاف الحياة نمط تغيير في أطرافها كل رغبي

  ).10: 2010 الكواكبي،( القائمة حياتهم

 جملة إلى يضاف طارداً دوراً والتقاليد والعادات الموروثاتتلعب : الطاردة الثقافية العوامل -4
 السلوكي والنمط والتقاليد تلعادال تنامراجع خالل ومن. الذكر األنفة الطاردة العوامل
 ):88: 2009 البدراني،( التالية العوامل تم رصد عام بشكل العربي للمجتمع

 أيدي في والسياسية االقتصادية القوة وتمركز المتخلفة المجتمعات في والتقاليد العادات سيادة −
  .النشطة العلمية الكفاءات أمام التقدم فرص يقلل مما المصالح ذوي من مجموعة

 مما. األجنبية الجامعات وخريجي الوطنية الجامعات خريجي بين الواضحة التفرقة وجود −
 وبالتالي األجنبية الكفاءات استخدام تشاران على وساعد الخارج في الدراسة تشجيع إلى أدى
 .الوطن خارج إلى لهم طرد دافع شكل مما الوطنية العلمية الكفاءات أمام الفرص من قلل

أو  الحزبي أو العائلي االنتماء الدين، أساس على العلمية الكفاءات ضد التفرقة صور تعدد −
 .أجنبيات من المتزوجين ضد التفرقة

 

 هناك جامعاً، بعضها كونقد يو ،مشتركة أسباب من تقدم ما جانب ىإل: الشخصية األسباب -5
 القناعة وتوليد الرغبة تعزيز في فعلها تفعل آلخر شخص من تتباين خاصة شخصية أسباب
 ):38-37 : 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( األسباب هذه أهم ومن بالهجرة

 .الكفاءات ت فيها هذهدرس التي البالد في الحياة أسلوب على التعود .1
 .أجنبية من تزوج إذا وبخاصة المهاجر على تطرأ التي والجنسية العائلية الظروف .2
 السن أن بعض الدراسات بينتُ حيث الخارج، في الدارس بسن المرتبط الهجرة زمن طول .3

 .األصلي وطنه إلى المهاجر عودة عدم إلى غالباً تؤدي سنة) 20- 18( المبكرة
 دراسة سنوات ثالث من أكثر يمضي من أن بينت الدراسات دفق الخارج، في الدراسة مدة .4

 .غيره من أكثر العودة لعدم عرضة الخارج في
 .غالباً وطنهم إلى بعودتهم اهتمامهم قل باختصاصاتهم الطالب ارتباط ازداد كلما .5
 .العودة من وخوفه بلده سياسة تخالف سياسة الطالب اعتناق .6
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 وال بالدهم تطور لهم توضح ال التيو الخارج في وسفاراتهم الطالب بين االتصال ضعف .7
 .ببلده الطالب لربط فعالة وسيلة تشكل وال لهم عمل فرص إيجاد في تساعدهم

 األقصر الطريق يختارون يجعلهم ما وهو الطالب بعض لدى الذات وحب األنانية تغلُّب .8
 .ومعنوياً مادياً نفعاً واألكثر

 ظروف أي تحت ببلده ومرتبطاً منتمياً جعله على رةالقد وعدم بلده في الطالب تربية ضعف .9
 .الخارج في المغريات كانت مهما إليها والعودة كانت

 

 للكفاءات المستقطبة العوامل
 البد فإننا أوطانها مغادرة إلى العلمية بالكفاءات تدفع التي الطرد عوامل إلى تطرقنا كما

 مع بالتزامن العوامل هذه تعملو ،المتقدم العالم منشؤها التي االستقطاب عوامل إلى نشير أنو
 العوامل في البحث خالل ومن. العلمية الكفاءات لدى الهجرة قرار تثبيت على الطرد عوامل

وال  متكامل بشكل تعمالن رئيسيين قسمين من تتألف أن يمكن العوامل تلك أن وجدنا المستقطبة
 العوامل تلك وتنقسم األخر وجود ونبد العمل ألحدهما ويمكن الزمن نفس في حدوثهما يشترط
  :)90: 2009 البدراني،( إلى
 الطرد لعوامل والمناقضة المضادة االستقطاب عوامل -  أوالً

 الطرد عوامل تناقض التي العوامل تلك هي المضادة االستقطاب عوامل نأب يفهم العنوان من
 :منهاو أساسية نقاط في نلخصها أن نستطيع ذلك ضوء وعلى ،الذكر األنفة

 .الكفاءات لتطوير المالئمة األجواء بتوفير كفيلال الحضاري والتقدم السياسي االستقرار −
 . العمل في الدقيقة التنظيم آليات وجود مع حدود بال العلمي البحث إمكانيات توفر −
 ايجابياً شعوراً االنفتاح هذا يعطي وبالتالي والعلماء العلم على المتقدمة المجتمعات انفتاح −

 .العلمية وطموحاتها ذاتها قيتحقبإمكانية  العلمية الكفاءات لدى
 

  التكميلية االستقطاب عوامل -  ثانياً
 عوامل وجود وبدون ذاتها بحد فاعلة تكون أن أيضاً يمكن التي التكميلية العوامل يخص فيما أما

 :إيجازها بـ فيمكن المضادة االستقطاب
 الصناعية الدول في العلمية للكفاءات رصدت التي والمحفزات األجور معدالت ارتفاع −

 .النامية الدول لدى واألجور المحفزات بتدني مقارنة المتقدمة
 في الباحثين عدد زيادة على والعمل المتقدمة الصناعية المجتمعات في العلمية األجواء توفر −

 .العلمية قوالمراف العلوم مختلف
 الكفاءات على الطلب زيادة مع النامية الدول عن المتقدمة البالد في المعيشة مستوى ارتفاع −

 .المستقرة والحياة المنتج العمل فرص زيادة إلى يؤديمما  التأهيل العالية العلمية
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  المبحث الرابع

 العلمية الكفاءات هجرة وأبعاد تأثيرات
  

 يف التنموية البرامج تواجه التي المشاكل وأخطر أهم من تُعد العلمية الكفاءات هجرة نإ
 انتقال العلمية الكفاءات هجرة تعني حيث والعربي، اإلسالمي العالم دول وباألخص الثالث، العالم
 الجديدة المواطن في هاستقرارو والمؤهل، المثقف البشري الرأسمال وهو اقتصادي، رأسمال أهم
 التي ةالتقني والمهارات العلمية الخبرات على الحصول بعد األصلية األوطان إلى الرجوع وعدم
 وتقنية اقتصادية وكارثة خسارة الهجرة تصبح وبذلك األوطان، تلك في التنمية عجلة دفع يمكنها
 .النامية الدول على فادحة

  

 العقول، هجرة ظاهرة سلبيات عن بالحديث الصلة ذات الدراسات معظم أسهبت وقد
 على تقتصر ال الكفاءات ةهجر أن ورغم. والمتداخلة المتشعبة ألضرارها المختلفة الوجوه بيانو

 كفاءاتها لهجرة تتعرض وأستراليا وكندا أوروبا دول كبعض متقدمة دوالً أن إذ النامية، الدول
 على منه أكبر النامية الدول على الواقع الضرر حجم لكن الغالب، في المتحدة الواليات باتجاه
 كفاءاتها تعويض على أقدر ألنها إنماو لخسائرها، تحمالً أكثر األخيرة لكون ليس المتقدمة، الدول

 التنمية حققت قد المتقدمة الدول وألن أقل، بتكلفة النامية الدول من كفاءات باستقطاب المهاجرة
 تحقق لم فيما كفاءاتها، بهجرة تأثراً أقل فيها التنمية مسار بات بحيث منها متقدمة مستويات أو

 انطالق تأجيل من مزيد في تسهم كفاءاتها هجرة يجعل الذي األمر بعد التنمية النامية الدول
  ).40-39 : 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( فيها التنمية عملية

  

 مركبة، تأثيرات ذات ،العلمية الكفاءات هجرة على المترتبة المخاطر أن النداوي ويرى
 :)5: 2007النداوي، (األتي  أهمها عديدة ميادين في فادحة خسارة كونها

 أن المعلوم فمن مراحله جميع في التعليم مجال في خسارة العربية، العقول ةهجر تعتبر -1
 العربي الوطن في األمية معدل يبلغ إذ). أمية( العالم في المناطق أكثر من تعد العربية البالد
 في%) 30( بمعدل مقارنة العالم في) األعلى( هو المعدل هذا يزال وال%) 49( نحو حالياً
) 70( من أكثر وجود الحالي المعدل ويعني المتقدمة، الدول في%) 1.4(و النامية الدول
  .العربية التنمية أمام الرئيسية المعوقات أحد الرقم هذا ويشكل العربي الوطن في أمي مليون

 األموال هدر في المتأتية الخسائر تلك العربية، العقول لهجرة األثر البالغة المخاطر من -2
 أكان سواء دولهم، تتحمله حيث المتقدمة، الكفاءات هذه نالوا نالذي الطلبة على الطائلة
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 المصروف المال رأسحيث إن  حكومته، حساب على أو الخاص حسابه على يدرس الطالب
 استمرار بسبب العربية المادية الخسائر حديثة دراسة قدرتو ،الوطني لالقتصاد خسارة يمثل
 . سنوياً دوالر ارملي) 1,57( بنحو العربية العقول هجرة ظاهرة

 هجرة نأل الفقيرة، والدول الغنية الدول بين الهوة توسيع إلى العربية العقول هجرة تؤدي -3
 بينما مباشر اقتصادي مردود ذات كبيرة فوائد الدول هذه تعطي المتقدمة الدول إلى األدمغة
 التكنولوجيات وأن خاصة العلماء، أولئك منها نزح التي للبلدان صافية خسارة بالمقابل تشكل

 ملكاً تعتبر المهاجرين العلماء أولئك إبداعها في أسهم أو أبدعها التي المتطورة واالختراعات
 .والعلمية الفكرية إبداعاتهم من االستفادة من دولهمل وحرمان لهم، الجاذبة للدول خاصاً

 الوطن في المتوفرة الماهرة العاملة القوة حجم من اقتطاعاً العربية العقول هجرة تمثل -4
 وبالتالي الميادين، مختلف في المنتجة القوى من مهم لقسم خسارته إلى يؤدي مما العربي،
 على التأثير إلى بدوره يؤدي والذي المستوى، العالية العاملة القوى سوق في التوتر زيادة
 لتالفي األجنبية العلمية الخبرات استيراد إلى الدولة اضطرار عن فضالً األجور، مستوى
 .لديها الكفاءات هجرة جراء الحاصل النقص

  

 :العلمية الكفاءاتهجرة لسلبيات  )13-12 : 2006جي،  زرنه( ويضيف

 في الجامعات طالب عدد يقدر حيث العرب، العلماء من والجامعات البحوث مراكز حرمان −
 العدد وهذا جامعي أستاذ ألف) 200( إلى يحتاجون طالب مليوني من بأكثر العربي الوطن
 .أصال متوفر غير

 لكل دوالر ألف) 50( بحوالي والمقدرة وطنه في العالم إنتاجية من العربي الوطن حرمان −
-  الوطن خسارة فإن سنة) 40( إلى تصل قد عطائه ديمومة أن افتراض ومع سنوياً، عالم

 .دوالر مليوني تبلغ مهاجر عالم لكل - فقط المنظورة
 تقل وبالتالي مظلومون، بأنهم يشعرون الذين أوطانهم في الباقين لماءالع على النفسية اآلثار −

 .وطنهم في وعطاؤهم إنتاجيتهم
 على أفدح الخسائر تكون أن إلى ذلك ويؤدي غالبا، للخارج معه ممتلكاته المهاجر ينقل −

 .األصلي وطنه
 

 الهجرة يجابياتا

 بخاصة، منها والعربية بعامة، العقول هجرة ظاهرة في الباحثين من قليل عدد تطرق
 تلك أهم بالحذر مشوب شديد باقتضاب أوردوا حيث ،الكفاءات هجرة إيجابيات بعض إلى
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 في مهماً عامالً تشكل عام بشكل الهجرة أن الباحثين بعض اعتبرف مجتزأة، بصورة اإليجابيات
 واندماج لتداخ على تساعد حيث والمجتمعات، والعادات اللغات بين التقليدية الحواجز إزالة

 الدراسات معظم ركَّزتو بينها، التعارف من ويزيد البشرية الثقافة يغني بما المختلفة المجتمعات
 المالية والتحويالت المادية العائدات على -قلَّتها على- الهجرة إيجابيات إلى تطرقت التي

 .للمهاجرين

 تحسين ثارهماآ تتجاوز متالزمتين ظاهرتين المهاجرين وتحويالت الهجرة تعتبرو
. واإلقليمية والوطنية الفردية المستويات على التنمية ميزانيات لتغذية االقتصادية الميزانيات
 لتقليص أو التنمية فرص لزيادة إما التحويالت بتلك الحكومات اهتمام على اآلثار هذه وتتوقف
 وتعد. األموال كغسيل قانونية غير ألغراض التحويالت لتلك العالمي المالي النظام استخدام سوء

 لعائدات الملموسة اآلثار توضح التي العوامل أهم من للمهاجرين والعينية المادية التحويالت
 في المعيشية أسرته إلى االستقبال بلد في المهاجر يرسله ما كل هي والتحويالت الدولية، الهجرة
 معروف غير ياناًوأح ملموس غير وبعضها حسابه اليسير من ملموس بعضها اإلرسال، بلد

 ):5-3: 2006 فارس،(التحويالت  أنواع ومن ،بدقة إحصاؤه يصعب
 .االستقبال بلد من ونظامية مباشرة نقدية تحويالت −
 .عنهم ينيبونه من أو بينهم فيما المهاجرون يجريها رسمية غير تحويالت −
 .اإلرسال بلدان أسواق في تباع ال أو تباع قد سلعية عينية تحويالت −
 والمعاشات، وعودته، خروجه بإجراءات تتعلق المهاجر على متنوعة وميةحك رسوم −

  .ذلك إلى وما والضرائب والتأمينات،
  

%) 10( بنسبة زيادة أن األقصى المغرب في 2000 عام في أجريت دراسة بينت وقد
 السكان من%) 4( نسبة انحدار عدم في وتساعد ،%)1.9( بنسبة الفقر من تقلل المهاجرين من
 في %)19( إلى %)23( من الفقراء نسبة وانخفضت ،الفقر خط دون) شخص مليون يلحوا(

 قد مصر ريف سكان من%) 9.8( ولعل )Gallina, 2006: 10-17( 1999-1984 من الفترة
 الفقر تخفيف في مباشر غير بشكل التحويالت هذه وتساهم. الهجرة بفضل الفقر خط تجاوزوا
 أجري بحث نتائج ضوء وفى. والصحة التعليم  في وخاصة عية،االجتما التنمية في تقدم وتحقيق
 من الفقر نسبة تخفيض إلى أدت المغاربة تحويالت أن اتضح ،1999-1998 عامي بين

 الفقر نسبة كانت التحويالت هذه غياب وفى. القومي المستوى على%) 19( إلى%) 23.2(
 الريف في%) 31( ىإل%) 27.2( ومن الحضر، في%) 16.6( إلى%) 12( من سترتفع

  ).23: 2006 الخشاني،(
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 الثالث الدول تعتبر ولبنان مصرالمغرب و من كل أن) 2.2( رقم الشكل من يتضحو
 تتلقى كما منها، لكل) دوالر مليار 5( بـ المتوسط في يقدر بما للتحويالت، المتلقية الرئيسية

 عام في العربية المنطقة من جمعت التي التحويالت تدفقات إجمالي ثلثي من أكثر الدول هذه
 المدى على التحويالت هذه أهمية يخفى وال). 22: 2009 للهجرة، الدولية المنظمة( 2007
 ةالدول في الفرد دخل معدل زيادة على إيجابياًالمالية  التحويالت ارتفاع ينعكس حيث البعيد،
 المدفوعات ميزان لدعم حيوياً رافداً تشكَّل كما واالستثمار، االستهالك معدالت على وكذلك األم،

 لهذه االقتصادي النمو بعجلة يدفع مما األجنبية العمالت احتياط مصادر بأهم الدول تلك وتزويد
  .الدول

  )2.2(شكل رقم 
2006عام  العربية الدول بعض إلى تدفقات التحويالت المالية  

  

   
  ).22: 2009، المنظمة الدولية للهجرة: (المصدر

للبلدان النامية أن قيمة تحويالت العاملين في الخارج  )2.2(رقم  لنالحظ من الجدوو
) مليار دوالر 307.1(وانخفضت هذه القيمة لتصل إلى ) مليار دوالر 324.8( 2008عام بلغت 

 325.5(حيث بلغت  2010بسبب األزمة المالية غير أنها عاودت االرتفاع في  2009في العام 
 منطقة إلى التحويالت مجموع أما. للعمالة المصدرة للدول تهاأهمي يعكس ما وهو) مليار دوالر

وكانت أعلى عشر دول متلقية ) مليار دوالر 35.4(أفريقيا فبلغ  وشمال األوسط الشرق
مليار  7.7(، مصر )مليار دوالر 8.2(لبنان : هي على التوالي 2010في عام  للتحويالت
، )مليار دوالر 2(، الجزائر )مليار دوالر 3.8(، األردن )مليار دوالر 6.6(، المغرب )دوالر

 1.3(، فلسطين )مليار دوالر 1.4(، سوريا )مليار دوالر 1.5(، اليمن )مليار دوالر 2(تونس 
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فيما كانت الدول العشر األعلى في تلقي التحويالت عام ). مليار دوالر1.1(إيران ) مليار دوالر
، األردن %)22.4(لبنان : على التوالي) كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( 2009

، جيبوتي %)4(، مصر %)5.2(، اليمن %)5.3(، تونس %)6.6(، المغرب %)15.6(
 :The World Bank, 2011( %)0.3(، إيران %)1.4(، الجزائر %)2.4(، سوريا %)2.7(

30(.  

  )2.2(جدول رقم 
  أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة إلى التحويالت مجموع

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2000  1995  $مليار ويالت بالالتح

  35.4  33.7  35.9  32.1  26.5  25.1  23.2  13.1  13.3  أفريقيا وشمال األوسط الشرق

  325.5  307.1  324.8  278.5  226.7  192.1  159.3  81.3  55.2  النامية البلدان جميع

Source: (The World Bank, 2011: 30). 
  

 لهجرة يكون ما غالباً والتي الوطن على االيجابية اآلثار أهم بين من عبي أنيرى المصو
 ):4: 2008المصعبي، ( فيها األكبر الفضل أو الدور الكفاءات

 إلى عائالتهم أفراد أو البعض عودة في أساساً ذلك يتمثل ):الكفاءات تغذية( العلمي العائد -1
 الوطن في تتوفر ال نادرة تخصصات في وأحياناً علمية أو خبرات علمية بشهادات الوطن
 . الوطن إلى المعرفة نقل في إسهاماً يعد ما وهو

 الوعي تعزز المتقدمة الغرب دول إلى خاصة و الهجرة أن من الواضح :المعنوي العائد -2
 الوطن على الغيرة الكفاءات وذوي المتعلمين وخاصة الكثيرين في وتثير الوطن تخلف بمدى
 من المهجر دول وضع بمثل الوطن في مناطقهم األقل على أو وطنهم رؤية في الرغبة و

 إلى هاجروا ممن كانوا العربية النهضة دعاة رواد من الكثير أن يخفى وال. التقدم حيث
 الدول في الوطنية والثورات السياسي التغيير حركات بعض عناصر أهم وأن ،الغرب
 إلى المهاجرين بعض مبادرة مالحظة يمكن واليوم ،دولهم خارج هاجروا ممن كانوا العربية
 .وطنهم أو مناطقهم وتطوير لخدمة المهجر في جمعيات تكوين

 والمهني العلمي المجال في وتفوقهم المهاجرين نجاح شأن من: الشعبي الدبلوماسي العائد -3
. وثقافته الوطن صورة تحسين في يسهم أن ايجابي بشكل وطنهم ثقافة عكس في ونجاحهم

 عن الغربي المهجر دول في السائدة المشوهة الصورة تصحيح في ذلك أهمية تخفى وال
 بدول الوطن عالقات وتعزيز الدولية العالقات ترشيد على يساعد بما والمسلمين العرب
 . المهجر
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  المبحث الخامس

  مقترحة وحلول واعدة وتجارب نماذج
  

 ظاهرة مع التعاطي يةكيف توضح أن لها يمكن واقعية لحلول اقتراحات في الغوص قبل
 النماذج لبعض مقتضب استعراض من البد ومباشرة، عملية بصورة العربية العقول هجرة

 فعالة سبل إليجاد اآلفاق وفتح المدارك توسيع في يساهم ذلك لعل المقارنات، وعقد والتجارب
 الحي لواقعا هذا مع التعاطي بأن القول الضروري ومن. العربية العقول هجرة واقع مع للتعامل
 كافة من ومشتركاً كافياً اهتماماً األمر إعطاء يتطلب العربية، ومنها العقول هجرة لظاهرة
 ):53: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( من بكل ممثلة المعنية األطراف

 .أنفسهم المهاجرين .1
 وجهات ومجتمعاتها بحكوماتها المهجر دول األصل، دول :وتضم الصلة ذات الدول .2

 .فيها ماالستخدا
 الدولية الهجرة كمنظمة المعنية واإلقليمية الدولية المنظمات وبخاصة الدولي المجتمع .3

 .اإلنسان حقوق ومنظمات المتحدة واألمم الالجئين ومفوضية الدولية العمل ومنظمة
 

 عالمية ظاهرة باعتبارها العقول هجرة مع التعاطي في العالمية النماذج صعيد وعلى
 المتطورة الدول تسعى بينما حوراني غيتا الباحثة تقول واإلقليمية الوطنية دالحدو كافة تتخطى
 وعلى أدمغتها على للمحافظة جهودها المتقدمة الدول تحشد األخرى، الدول من األدمغة الجتذاب
 الواليات من التكنولوجيا باستيراد الحكومة قامت مثالً بريطانيا ففي. هجرتها لعدم حوافز وضع
 تجبر سياسة وضعت فلقد الصين في أما الهجرة، وعدم فيها البقاء على علمائها حفيزلت المتحدة
 بـ شهاداتهم" افتداء" أو البالد، داخل سنوات خمس لمدة العمل على الجامعية اإلجازات أصحاب

 األوروبي المجلس اجتماعات في ُأقرت فقد وروباأ في أما. المعنية للسلطات تُدفع) 6.000$(
 وذلك اإلجمالي، المحلي الناتج من%) 3( بنسبة األبحاث مخصصات زيادة سياسة المتعاقبة
 وتجذب هاجرت، التي األوروبية األدمغة استقطاب تعيد وكي أدمغتها، هجرة دون للحيلولة
 فقدت قد كانت والتي الهند، أما. األميركية المتحدة الواليات فيها بما الدول باقي من األدمغة
 بهدف الخارج في المقيمين الهنود لشؤون وزارة إنشاء أوالً اعتمدت فقد ا،أدمغته من اآلالف
 مام االقتصادية، الهند حياة في أكبر مستوى على مشاركتهم وتسهيل المهاجرين مع التواصل

 وضع يستقطبهم الدوالرات، من المليارات مع العودة إلى المغتربين الهنود من بالكثيرين دفع
   .)10: 2007حوراني، (واألعمال  لالستثمار مضيافة وبيئة مزدهر اقتصادي
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 األمم برنامج من بدعم تتم مهمة تجربة هناك للهجرة المرسلة العربية البلدان وفي
 نقل على وتقوم الغربية، الجامعات في البحوث مراكز وبعض واليونسكو اإلنمائي المتحدة
 المرتبطة العليا نياتالتق نقل هنا رفةبالمع والمقصود. المهاجرة الوطنية الكفاءات عبر المعرفة
 بلدان وبعض وفلسطين ولبنان مصر من كل في البرنامج هذا تطبيق تم وقد ،المعرفة باقتصاد
 منذ الفلسطينية األراضي في البرنامج هذا تطبيق بفضل فلسطين تمكنت قدو. العربي المغرب
 العليا الكفاءات بخصائص يتسمون فلسطيني خبير) 234( من أكثر استقدام من 2005 العام

 وقد. الصحية والرعاية الزراعية والتنمية الدقيقة واالختصاصات العلوم مجاالت في واألدمغة
 الفلسطينيين والتكنولوجيين العلماء شبكة( PALISTA باليستا مشروع آثار البرنامج هذا عزز
 العلمية المعرفة فتوظي إلى ،1998 العام في انطلق الذي المشروع هذا ويهدف )الشتات في

 في واالجتماعي االقتصادي التطوير لصالح الشتات في الفلسطينيين للمهندسين والتكنولوجية
 ومهندسين علماء عن بيانات قاعدة باليستا شبكة وتتضمن. ملموسة تنموية آثار وتحقيق فلسطين،
 المشتركين مع يهشنقا حلقات إجراء في اإلنترنت على الشبكة هذه وتعتمد الشتات في فلسطينيين

 أما. الفلسطيني والمجتمع االقتصاد تنمية تهم مواضيع في العلمية وخبرتهم معرفتهم لتقديم
 المهندسين ممثلي يضم موسع لمؤتمر المهندسين جمعية عقد حول فتمحورت اللبنانية التجربة
 الكفاءات خبرات على واالعتماد الجمعية برامج في وزجهم منهم لالستفادة الخارج في اللبنانيين
 اللبنانيين األطباء األمريكية الجامعة في الطب كلية ودعوة .اإلعمار مشاريع تخطيط في المتميزة

 في للتدريس محددة تخصصات في أساتذة ودعوة .مشفاها في والعمل فيها للتدريس المهاجرين
   ).16: 2010 الكواكبي،( األخرى الكليات

  

 السنوات شهدت والمغرب، والجزائر تونس منها وخاصة العربي، المغرب بلدان وفي
 التواصل من البد اتصال قناة باعتبارهم الكفاءات، ومنهم المهاجرين على رسمياً تركيزاً األخيرة
- 2004 من دامت الغد لتونس رئاسي برنامج بتنفيذ تونس باشرت حيث بهم، واالهتمام معهم

 وزيرة أطلقت كما ،"للتنمية سند و اريحض تواصل: بالخارج التونسيون" عنوان ويحمل ،2009
" فينكم" للكفاءات الدولي المنتدى برنامج في البدء شارة 2005 أبريل في المغربية المغتربين
 مع بالتعاون الخارج في المقيمين للمغاربة والتقنية العلمية والمؤهالت الكفاءات من لالستفادة
 العقول مع تعاطيها في انتهجت فقد يجي،الخل التعاون مجلس دول أما .علمية بحثية مؤسسات
 وفق المشتركة، المصالح يلبي بما المنافع تبادل على يقوم جاداً واقعياً منهجاً المهاجرة العربية
 من سلسلة عقدت حيث لذلك، الالزمة المستلزمات كافة تهيئة بعد العملية الشراكة أسلوب
 مؤسسة( المغتربين العرب العلماء من خبةن لها ودعت الجامعة والمؤتمرات المتخصصة الندوات
  ).57-58: 2008 الدولية، فلسطين
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  مقترحة حلول
 بصورة العربية التنموية المخططات على العربية العقول هجرة تشكلها التي الخطورة إن
 وضع في هو األمثل والحل. لوقفها تمهيدا الظاهرة هذه من للحد حلول إيجاد تتطلب خاصة

 اإلستراتيجية هذه وضع في تشارك أن وينبغي. المشكلة لهذه للتصدي متكاملة عربية إستراتيجية
 العربي، واالجتماعي االقتصادي والمجلس العربية، العمل ومنظمة العربية، الدول جامعة من كل

 منظمة خبرات من االستفادة مع الموضوع، بهذا المهتمة الحكومية غير العربية والمنظمات
 االتحاد(المشكلة  هذه حول جدية ودراسات خبرات تملك التي الدولية لالعم ومنظمة اليونسكو
 ). 3: 2001 العربي، البرلماني

  

 وفق العربية العقول هجرة لمواجهة المقترحة السياسات الصلة ذات الدراسات بعض وتصنف
 ): 7: 2000 فرجاني،( وهما أساسيين معيارين

 ودول األصل بلدان -  المشكلة طرفي من طلوبالم االلتزام مدى حول يتمحور :األول المعيار
 من وتعاوناً التزاماً أو المهجر، دول من أو األصل بلدان من منفرداً التزاماً أكان سواء - المهجر
 مع التعاطي سياسات تصوغ وهي العربي، الوطن في األصل ببلدان يفترض حيث. معا كليهما
 وخصوصاً المهجر، دول تخلي على أوهاماً، حرىباأل أو كبيرة، آماالً تعلِّق أال عقولها، هجرة
 االقتصادي النظام في الكبرى مزاياها إحدى عن طواعية الكبرى، الصناعية الغرب دول منها

 على طويلة لسنوات إعدادها يتم التي الكفاءات خيرة اجتذاب على القدرة في ممثلة العالمي،
 .الدولي الكفاءات سوق في المطلوبة صفاتللموا طبقاً الثالث العالم بلدان في الفقراء حساب

 مع التعاطي في العربية الحكومات تنتهجها التي السياسات أهداف في يتمثل :الثاني المعيار
 القضاء شعار تكريس حول يدور مثالياً الهدف يكون أن فإما العربية، العقول هجرة ظاهرة
 انهزامياً أو منها، الحد على العمل إلى يسعى متواضعاً واقعياً أو الظاهرة، هذه على المبرم
 لتقليل أدق بعبارة أو المكاسب بعض على للحصول السعي مع العقول هجرة لواقع مستسلماً
  ".اإليمان أضعف وذلك" بمقولة عمالً عنها الناجمة الخسائر

  

 العربية، وغير العربية العقول هجرة لواقع المستسلم األخير السياسي النهج سياق ففي
 بهدف - تزال وال -  لسنوات الدولية الساحة بها انشغلت التي االقتراحات من ملةج طُرحت
 دول فرض اقتراح كان النهج هذا اقتراحات أبرز من ولعل األصل، بلدان خسائر من التقليل
 واقتراحات األصل، بلدان لدعم حصيلتها تخصص المهاجرة الكفاءات على ضرائب المهجر
 المستنزفة األصل بلدان إلى بشرية خبرة أو مالية تعويضات لمهجرا دول تقديم إلى ترمي أخرى



~ 34 ~ 
 

 أكبر لتحقيق األصل بلدان محاوالت إطار وفي. المهاجرة البشرية ثروتها عن عوضاً كفاءاتها
 عن الدنيا حدوده في ولو التعويض، خالل من المهاجرة كفاءاتها من الممكنة االستفادة من قدر

 حول تتمحور الصدد بهذا الواردة االقتراحات من جملة هناك لها، افقدانه عن الناجمة الخسائر
 سبيل على منها مختلفة، وأشكال بصيغ األم وأوطانها المهاجرة الكفاءات بين األواصر تقوية
 المهجر، في األصل بلدان ثقافة دعم واإلقامة، للزيارة تسهيالت دورية، نشرات إصدار :المثال
 زيارات أو استشارات شكل على المهاجرة الكفاءات هذه خبرة من دةاالستفا تحقق برامج وإنشاء
 ).60: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة( محددة عمل
  

 إجراءات اتخاذ قترحت العربية البلدان بعض فإن العقول، هجرة من الحد مجال في أما
 المقيمة كفاءاتال على أو التضييق تجديدها، أو السفر وثائق دارصإ منع: تتضمن للهجرة، مقيدة
 مدد اشتراط أو للخارج، السفر تحديد أو العودة، وترفض بالخارج تعمل أو تدرس التي تلك أو

 مؤهالت بين الصلة توثيق على تساعد التي المنافذ سد ومحاولة به، السماح قبل معينة خدمة
 على التضييق أو الغربية المهنية االختبارات منع نمط من الدولية العمل وسوق المحلية الكفاءات
 لكونها المبدأ، حيث من مقبولة غير اإلجراءات هذه مثل فإن الحال وبطبيعة. المهنية العالقات
 تتطرق ال لكونها النامية البلدان ظروف في فعالة غير أنها عن فضالً الحريات، على تضيق
 الراغبة الكفاءات على اًسلب ينعكس مما بكفاءة، تعمل األساسية آلياتها تترك وإنما المشكلة لجوهر
 سياسات في يكمن العقول، هجرة من الحد تستهدف التي االقتراحات لذات اآلخر الوجه. بالهجرة
 بالعمل ينادي ما السياسات هذه جملة ومن ،إغراء أقل الهجرة تصبح كي وذلك اإليجابية الحوافز
 البحث إمكانات يروبتطو األصل، بلدان داخل الكفاءات ومعيشة دخل مستوى تحسين على
  ).61: 2008 الدولية، فلسطين مؤسسة(العلمي  والعمل الفكر حرية وبتوفير ،العلمي

  

 ظاهرة هجرة الكفاءات العلميةفي الحد من  إسهاماً تشكل أن التالية لالقتراحات ويمكن
 ):3: 2001 العربي، البرلماني االتحاد(

 والعلمية التنموية للبحوث مراكز وإنشاء العقول هجرة لمواجهه الوطنية البرامج وضع −
 أوضاع تنظم التي واألنظمة الوثائق إلصدار المعنية واإلقليمية الدولية الهيئات مع والتعاون
 .الكفاءات أصحاب العلماء من المهاجرين

 ومواقعها حجمها على التعرف بهدف المهاجرة العربية الكفاءات عدادشامل أل مسح إجراء −
 .عملها وظروف رتباطاتهاوا اختصاصاتها وميادين
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 الجتذاب العربية البلدان في علمية ومراكز مشروعات إلقامة اليونسكو منظمة مع التعاون −
 .وأنشطتها أعمالها في المباشر واإلسهام المراكز هذه على لإلشراف المهاجرة العقول

 بحيث يةالعرب العاملة القوى تكامل أساس على العاملة للقوى مركزية عربية سياسية صياغة −
 مواقعها، من التخلص من العاملة القوى مجال في اختناقات تواجه التي العربية الدول تمكن
 .لديها العجز سد من الميدان هذا في عجزاً تواجه التي األخرى العربية للبلدان وتتيح

 الكفاءات أصحاب الستيعاب والروابط الجمعيات تكوين على العربية الحكومات حث −
 الحوافز ومنحهم بأوطانهم، ربطهم تعيق التي العوائق جميع وإزالة لدانهمب من المهاجرة
 .والتحديث التنمية عملية في للمشاركة أوطانهم إلى عودتهم إجراءات وتسهيل المادية

 خبراتهم من واالستفادة مساعداتهم وطلب العرب، للمغتربين مؤتمرات بتنظيم االستمرار −
 .المشروعات تنفيذ في المشاركة أو التكنولوجيا نقل ميادين في سواء

 له الموضوع وهذا عسكرته أو التعليم ستسيي وعدم وصيانتها األكاديمية الحريات احترام −
 أعضاء بإعطاء وذلك للقانون، واألفراد الدولة وخضوع اإلنسان حقوق باحترام وطيدة صله

 العلمية التطوراتو المعرفة علوم مختلف إلى الوصول حرية والعلمية األكاديمية الهيئات
 وفي والمحاضرات والتأليف والنتاج والبحوث والدراسات واألفكار المعلومات وتبادل
 ).1: 2002 الفضل،( حواجز أو تعقيد دون الحديثة التطور وسائل مختلف استعمال

 وتقديم العربية، العلمية للكفاءات تمنح التي والرواتب األجور سلم في جذرياً النظر إعادة −
 الضريبية والتسهيالت التشجيعية الحوافز وتقديم واإلنتاج بالبحث ترتبط مادية حوافز

 السكن توفير تضمن التي المساعدات منها خاصة األساسية باالحتياجات للوفاء والجمركية
 .)8: 2007 النداوي،( مرضية بصورة بأعمالهم لقيامهم الالزمة الخدمات وتقديم المناسب

  

 بل العقول هجرة ظاهرة وقف مجرد ليس هاهنا التحدي نأ وجورجيو إكونومو رىوي
 للعقول هجرة كونها من الظاهرة هذه لتحويل خطط وضع المضيفة وتلك المرسلة للبلدان ينبغي
 إذ والمضيف، المرسل البلدين، لكال إيجابية نتائج تجلب المعادلة فهذه. للكفاءات تبادالً كونها إلى

 إيجاباً وتأثيرهم المالية تحويالتهم خالل من وذلك مغتربيها عودة عند المرسلة البلدان تكسب
 المال رأس هجرة من المستضيفة البلدان تستفيد فيما ،فيها الجديد البشري المال رأس تشكل على

 االجتماعية الرعاية على عبئاً تشكل لن وكذلك والطلب العرض بمشاكل التحكم في البشري
 التي المعرفة تقاسم من فوائد ستجني أنها كما دائمين، مهاجرين كانوا لو كما العمل وسوق
 فيه رابحة األطراف جميع تخرج حيث الوضع هذا مثل يتحقق ولكي ،الوافدة العاملة اليد تمتلكها
 وجورجيو، إكونومو(والمستقبلة  البلدان المرسلة من كل في إيجابية تنظيمية لوائح وضع يجب

2006 :40(. 
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  مقدمــة

 األساس الهدفوهو  المختلفة بأبعادها التنمية يةلعمل الفقري العمود البشري العنصر يمثل
 الغاية هو وخالقة وصحية بيئية بحياة التمتعمن  الناس تمكن مناسبة بيئة دإيجا ويعد ،لها

 األمم برنامج قبل من للتنمية البشرية األول التقرير نشرل كان قدو التنمية، إحداث من األساسية
 )البشرية( التنمية بمفهوم الهتماما دور كبير في 1990 عام في) UNDP( اإلنمائي المتحدة

 التقرير نجح وقد الصلة، ذات السياسات مضامين ومناقشة لها مركب مؤشر ميعوتج اإلنسانية،
  .تثيرها التي القضايا ومعالجة التنمية إلى النظرة على التأثير في

  

 تمتلكه فيما تكمن أمة أي قدرات فإن لذا أمة ألي الحقيقية الثروة هم البشر ألن ونظراً
 وما ،وفعالية بكفاءة جديد أي مع والتعامل تكيفال على وقادرة ومدربة مؤهلة بشرية طاقات من

 تجاه هامة التزامات نفسها على قطعت التي األمم فتلك ببعيد منا أسيا شرق جنوب دول تجربة
 استثمارات إلى توجيهها ثم عالية تنافسية وميزة طاقة إلى وتحويله البشري المال رأس تجميع
 وسواعدهم أبنائها عقول في يكمن ونموها هضتهان سر بأن إيمانها مبعثه كان اإلنتاجية عالية
 مثالً وأصبحت النمو من متسارعة معدالت البلدان تلك قتصاداتا حققت أن ذلك ثمار فكان
  ).2004:1 مدين، وسرير وبو( التقدم بركب يلتحق أن أراد من لكل به يقتدى
  

ره والعناصر وتطو) اإلنسانية(الضوء على مفهوم التنمية البشرية  يلقي هذا الفصلو
عرج على أهم التحديات التي تواجه التنمية في ومن ثم ي األساسية المكونة له وطرق قياسه

عليها االستراتيجيات والسياسات التي يجب انتهاجها لتحقيق  تبنىالوطن العربي لتكون قاعدة 
  .الدول المتقدمة بركب للحاقالبشرية التنمية مستويات مرتفعة من 
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  ولالمبحث األ

  البشرية التنمية مفهوم
 

 الكون في موجود هو ما فكل اإلنسان، خدمة أساس على تقوم كفكرة البشرية التنمية إن
 وظروف أوضاعه ويحسن اإلنسان هذا يتطور حتى به، ويتمتع اإلنسان منه ليستفيد وجد إنما

وقد  طلح،المص سبق المضمون أن بمعنى الظهور حديث أنه نتفق قد كمصطلح أنه إال حياته،
 كل واعتقاد خلفية حسب متعددة فكرية تيارات بين وجزراً مداً البشرية التنمية تعريف عرف
 بواسطة اإلنسان استهداف وهي الغاية نفس في تلتقي أن جميع التعريفات إال حدة، على مفكر

  .)4: 2007أخزام، ( اإلنسان
  

 المصطلح وأصبح البشرية التنمية مصطلح برز العشرين القرن من التسعينات بداية منذ
 حقاً باعتباره متساوي بشكل البشر أمام الفرص وإتاحة البشرية القدرات تطوير عن المعبر
 كتابه في سترين بول التسعينات منتصف في عنه عبر قدو ،استثناء دون البشري للجنس مكفوالً

"Human Development: means and ends " يتضمن البشرية التنمية مفهوم أنوأوضح 
 ذاتها بحد كغايات البشرية الكائنات إلى والنظر الناس خيارات وتوسيع البشرية الظروف تحسين

  ).Streeten, 1995: 14(أيضاً  إنتاج وسائل اعتبارهاإضافة إلى 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن 1990 والصادر عام األول البشرية التنمية تقرير ويعتبر
 عرف من أول وهو ،"األمة ثروة الناس" بعبارة ابتدأ حيث التنموية، دراساتال في هاماً منعرجاً
 المبدأ حيث ومن ،للناس المتاحة الخيارات توسيع أنها عملية على 1990 عام البشرية التنمية
 تبقى خيارات ثالثة ثمة ولكن نالزم عبر تتغير نوأ حدود بال الخيارات تلك تكون أن يمكن

 : )Human Development Report, 1990: 10( وهى التنمية مستويات كل في جوهرية

 .وصحية طويلة حياة المرء يعيش أن .1

 . معارف على يحصل أن .2

 .الئق معيشة مستوى لتوفير الضرورية الموارد على يحصل أن .3
 

  .المنال بعيدة ستضل األخرى الفرص من الكثير فإن مكفولة، األساسية الخيارات هذه تكن وما لم
 تقديراً الناس من كثير يقدرها أخرى خيارات فهناك الحد، هذا عند تقف ال البشرية ميةالتن ولكن
 واإلبداع الخلق فرص توافر إلى واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحرية من تمتد وهي عالياً

 :Human Development Report, 1990( اإلنسان حقوق وضمان الذات باحترام والتمتع
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 تقرير أورد حيث مرة كل في األمر هذا على التأكيد اإلنسانية التنمية اريرتق وتواصل .)10
 أجل من الناس، تنمية هي اإلنسانية التنمية :ما يلي 2002 للعام العربية اإلنسانية التنمية
 الموارد تنمية طريق عن اإلنسانية القدرات بناء "الناس تنمية" وتشمل ،الناس قبل من الناس،
 ،الناس حياة في يظهر أن يجب النمو مردود أن" الناس أجل من التنمية" القول ويعني ،البشرية
 التي العمليات على التأثير في بفعالية المشاركة من تمكينهم يعني" الناس قبل من التنمية" والقول
  ).14: 2002 العربية، اإلنسانية التنمية تقرير( حياتهم تشكل

  

 سيطرت التي المادية الموارد حساب على البشري للرأسمال االعتبار إعادة يعني وهذا
 تسجيله يتم بما والتطور النمو مقدار تقيس كانت التي التنمية أولويات سلم على الزمن من لقرون
 ذلك أن أساس على التجاري، الميزان ورصيد والوطنية الداخلية النواتج في القيمة فوائض من

 تنمية أن يقتضي الذي المنطق مع يتنافى ما وهو األفراد، مستوى تطور حتماً على سينعكس
 لتحقيق أساسي شرط اإلنسانية فالتنمية العكس، وليس األشياء تنمية إلى تؤدي التي هي اإلنسان

 ينبغي بالمجتمع االقتصاد موارد من عام مورد اإلنسان أن اعتبار على اقتصادي، نمو أي
 تنمية في أفضل بشكل دوره ليؤدي واجتماعياً وثقافياً وعلمياً صحياً وتجهيزه بإعداده االهتمام
  ).33 :2010بن يزة، ( أفضل

  

 في االستثمار إلى تهدف مستدامة تنموية عمليةويعرف الدعمة التنمية البشرية بأنها 
 قدراتهم تحسين بهدف) والغذائي والصحي التعليمي( مستواهم تحسين خالل من البشر قدرات

 المجتمع أفراد على عوائده وتوزيع االقتصادي، النمو حقيقوت اإلنتاجية، زيادةو ومهاراتهم،
 التنموية العملية هذه في المشاركة من وتمكينهم رفاهيتهم، مستوى رفع يضمن عادل بشكل

 الشأن هذا في المعتمدة السياسات ظل وفي المتاحة، االقتصادية الموارد إطار في المستدامة
  ).17 :2008 الدعمة،(

  

 اقتصادي شطر شطرين، من يتكون البشرية التنمية مفهوم أن صبري إسماعيل ويرى
 سياسي اآلخر والشطر ،)التأهيل عالية البشرية القوى وعمادها العاملة، القوى إنتاجية في يتمثل(

 الصحية والرعاية الالئق والسكن سباالمن واللبس الكافي الغذاء بتوفير يتعلق( اجتماعي
 )الخ... والكرامة والحرية والعمل العقل قيم وتبين ارات،والمه المعارف واكتساب والسياسية

  .)16 :2008الدعمة، (
  

 التفكير أنماط على التركيز يتضمن أصبح المفهوم هذا أن فيرى العربي العمل مكتب أما
 والعالقات القرار، اتخاذ في الجماهير مشاركة ونوعية والتدريب التعليم ونوعية والسلوك،
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 الناس تعبئة أي واإلنتاج، العمل وأساليب وطرق الشعوب، وثقافة والتقاليد، والعادات االجتماعية
  ).119 :1997 العربي، العمل مكتب(ومستقبلهم  مصائرهم في التحكم على قدراتهم زيادة بهدف

  

بأن التنمية البشرية  بالقول البشرية التنمية مفهوم صياغة يمكننا سبق ما على وبناء
تضعها  تهدف الستثمار قدرات البشر وفق استراتيجيات وسياسات ةتنموية مقصود هي عملية

 سياسية، اجتماعية، اقتصادية، سواء مستويات عدة على وتقدم تطور إحداث بغية الدولة
للبشر ) والغذائي والصحي التعليمي(تحسين المستوى  أجل من ثقافية، بيئية، علمية، فكرية

باإلضافة لتوفير الحرية  بكرامة للعيش ايحتاجونه التي الموارد على حصولهم وضمان
  .السياسية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

  

 البشرية التنمية مفهوم تطور

 العشرين، القرن من التسعينات بداية منذ تنموي كمفهوم البشرية التنمية مصطلح برز
 البشري، العنصر يةتنم البشرية، الموارد تنمية( مثل متعددة تنموية لمصطلحات بديالً جاء وقد
 إلى الهادفة التنموية العملية على المصطلح هذا أطلق وقد ،)الخ... البشري المال رأس تنمية
  ).119 :1997 العربي، العمل مكتب( االقتصادية التنمية أهداف من هدفاً البشر جعل

  
  

 لبشريا المال رأس لنظرية األولى الوالدة أن نجد المصطلحات لهذه البداية دراسة وعند
 أوضح وقد شولتز، ثيودر قبل من العشرين القرن من الستينات بداية في عنها اإلعالن تم قد

 المرتفعة اإلنتاجية تحقيق في السبب هو البشري المال رأس في االستثمار أن دراسته في شولتز
 بعدد عنه يعبر( كمي بعد: بعدان لها البشرية الموارد بأن ويضيف المتقدمة، التكنولوجية لألقطار
 العمل وساعات مفيدة، أعماالً تمارس التي العاملة األيدي ونسبة العمل، على القادرين األفراد
 لها التي واألشياء والمعرفة المهارات في يتمثل( نوعي وبعد ،)عملها أداء في تقضيها التي

 ,Blaug() منتج بعمل للقيام البشرية القدرات على عملي بشكل تؤثر بحيث مشابهة، خواص

 عناوين تحت األبعاد نفس تعالج بقيت أنها إال ذلك، بعد الدراسات وتطورت ).827  :1976
 أن فبعد التنمية، أهداف تحديد في حاد تحول حدث نفسه القرن من السبعينات في ولكن مختلفة،
 للنمو كهدف اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب متوسط على يكون التركيز غالب كان

 الفقر، حدة من التخفيف على بالعمل ترتبط أخرى أهداف لتبني الدعوات تزايدت ادي،االقتص
 عثمان،( األساسية الحاجات وإشباع التوظف، وزيادة الدخل، توزيع في أكبر عدالة تحقيق مثل

1995: 110.( 
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 باإلصالح االهتمام كان حيث االقتصادية، األزمات سنوات كانت فقد اتالثمانين في أما
 يذكر اهتماماً) السياسة واضعو( االقتصاديون يعط ولم األولويات، سلم على االقتصادي مووالن
 Human( الناس على والسياسات اإلصالحات هذه تتركها التي المحتملة السلبية لآلثار

Development Report, 1995: 17(، األمم برنامج خالل ومن المتحدة باألمم حدا مما 
 ينظر للتنمية جديد كمفهوم البشرية التنمية مفهوم والدة تبني إلى)  UNDP( اإلنمائي المتحدة
 إليهم النظر من أكثر) Ends and Means( للتنمية ووسائل كغايات الناس إلى خالله من

 البشرية التنمية تقرير بعنوان 1990 عام األول تقريرها وأصدرت فقط، للتنمية كوسائل
)Human Development Report ()Srinivason, 1994: 238(. 

  

 حيث المفهوم لهذا توضيحاً الدراسات أكثر من 1994 في ستريتن بول دراسة وتعد
 وتؤثر اإلنتاجية، لزيادة ووسيلة بنفسها غاية الفقر واستئصال البشرية الممكنات تنمية إن: يقول
 السياسي، ستقراراال إلى تؤدي حيث سياسية فوائد ولها أيضاً، البيئة وعلى السكانية الزيادة على
 وتنشيط والمهارات، الصحية، والتغذية التعليم،: مثل اإلنتاجية تزيد التي الوسائل على أطلق وقد
 Human Resources اإلنسانية الموارد منميات( بـ العائلة حجم وتنظيم العمل، قوى

Development(، تمعدال وخفض البيئة، تحسين في المتمثلة األخرى األبعاد على وأطلق 
 هناك أن ستريتن ويقرر ).Humanitarians اإلنسانية المحسنات( بـ السياسية والفوائد الفقر،
 ضرورة ويبين البشرية، التنمية وأبعاد الفرد بدخل قياسه يتم الذي اإلنتاج بين الغالب في ترابطاً
 البشرية ميةالتن مفهوم أن ويؤكد اإلنسانية، والمحسنات اإلنسانية الموارد منميات بين التفريق
  ).20 :2008 الدعمة،( قياسه إمكانية من وأغنى أعمق

  

 المثقفين من عدد سعى البشرية، التنمية مفهوم لتطوير المستمرة الجهود إطار وفي
 Human اإلنجليزي للمصطلح جديدة كترجمة اإلنسانية التنمية مفهوم استحداث إلى العرب

Development نطاق في اإلنسانية، التنمية عن تقرير ألول اًعنوان الجديد المفهوم من وجعلت 
 .2002 عام في إصداره اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تبنى العربي، العالم

 

 البشرية التنمية تحقيق على يقتصر ال البشرية التنمية لعملية آخر بعد أضيف وأخيراً
 بين يجمع الجديد هومالمف أصبح حيث االستدامة، بعد له أضيف وإنما السابق، المفهوم حسب
 صورة بأعدل الحالية األجيال احتياجات تلبية في المتمثل: األول البعد التنمية، أبعاد من بعدين
 أطلق وقد ،)االستدامة بعد( الثاني البعد وهو الالحقة، األجيال بحاجات اإلضرار دون ممكنة،
 اإلسكوا،( Sustainable Human Development المستدامة البشرية التنمية المفهوم هذا على
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 نهاية من ابتداء الفترات حسب التنمية مفهوم تطور) 3.1( رقم الجدول ويوضح ).11 :1996
  .1992 سنة ريوديجانيرو في المنعقدة األرض قمة إلى الثانية العالمية الحرب

  )3.1(جدول رقم 
  تطور مفهوم التنمية

  مفهوم التنمية  الفترة  المرحلة

 منتصف إلى الثانية لميةالعا الحرب نهاية  1
  العشرين القرن ستينيات

  االقتصادي النمو = التنمية

  العادل التوزيع + االقتصادي النمو = التنمية  السبعينيات منتصف إلى الستينيات منتصف  2

 ثمانينيات منتصف إلى السبعينيات منتصف  3
  العشرين القرن

ادية االقتص الجوانب بجميع االهتمام  =الشاملة  التنمية
  .واالجتماعية

  الحاضر وقتنا إلى 1990 سنة منذ  4
وصحية  كريمة حياة مستوى تحقيق = البشرية التنمية
  للسكان

  1992 سنة إلى األرض قمة منذ  5
 العادل التوزيع + االقتصادي النمو = المستدامة التنمية
 الحياة جوانب بجميع االهتمام + االقتصادي للنمو

  .والبيئية واالجتماعية االقتصادية
  ).286 :2007 زنط، وأبو غنيم(: المصدر

  اإلنسانية والتنمية البشرية التنمية بين الفرق
 العربية اللغة إلى اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن الصادرة األولى التقارير ترجمت

 ةالتنمي وضعية بدراسة اختص الذي األول التقرير أن غير ،"البشرية التنمية تقرير" بصيغة
 سنة واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق عن والصادر العربية المنطقة في البشرية
 الرئيسي المحرر فرجاني نادر الدكتور يوضحو ".اإلنسانية التنمية تقرير" بصيغة جاء 2002
 قالفر حول" حدود بال" برنامج مقدم سؤال على إجابة الفضائية الجزيرة لقناة حوار في للتقرير
 تقديرنا في" بقوله وذلك الثانية الصيغة إلى التحول وسبب اإلنسانية والتنمية البشرية التنمية بين

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج به جاء الذي المفهوم عن أفضل تعبير  الواقع في اإلنسانية التنمية
 وهنا اإلنسانية ميةبالتن األصل من يترجم اإلنجليزي المصطلح أن نتمنى وكنا ،1990 العام منذ
 تسمح التي األوروبية اللغات في الموجودة غير العربية اللغة في الدقيقة التفرقة إلى اإلشارة أود
 من راقية كحالة اإلنسانية وبين الكائنات أو المخلوقات من كمجموعة البشرية بين بالتفرقة لنا

 الجوانب لكل أفضل تغطية إلى يهدف الجديدة بالصيغة يراد ما أن ويضيف ".البشري الوجود
 البشر لجميع يكون أن هو اإلنسانية التنمية مفهوم بأن ويضيف التقارير هذه عليها تحتوي التي
 اإلنساني الرفاه مفهوم فإن ولذلك ونفساً، جسداً الكريم العيش في أصيل حق بشراً كونهم لمجرد
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 إشباع أو المادي التنعم عند حتى أو ةالضيق االقتصادية المعايير عند يقف ال اإلنسانية التنمية في
 سمو أو اإلنسانية سمو تؤكد التي المعنوية األمور إلى يمتد ولكنه شابه، وما األساسية الحاجات
 مفهوم فإن ولذلك الذات، وتحقيق واحترام والجمال، والحرية، بالمعرفة، التمتع مثل اإلنسان
 الذي البشرية التنمية يسمى ما حتى العادية، التنمية مفاهيم من بكثير أوسع اإلنسانية التنمية
 تنمية مفهوم االقتصاد في يسمى مفهوم إلى الدولية البشرية التنمية تقارير في أحيانا اختزل
 تكون لكي وصيانته إعداده يجب اإلنتاج عناصر من عنصر البشر أن باعتبار البشرية الموارد
 .)2002فرجاني، ( مرتفعة إنتاجيته

  

 البشرية يةالتنم عناصر

 األخرى عن إحداها وال تنفصل متداخلة هامة عناصر خمسة على البشرية التنمية ترتكز
 ما يلي وفي واالقتصادية، السياسية والحرية العمل، البيئة، تحسين والتغذية، الصحة التعليم، وهي
 :)145-141 :2003محمود، (منها  كل تفصيل

 أحوال تحسين لمدى حساس مقياس فالتعليم ا،بأكمله التنمية أساس هو التعليم: التعليم -1
 النامية البالد في الكبار أمية محو معدالت تضاعفت األخيرة سنة األربعين وفي المعيشة،
 نسبة أن فهو السلبي أما اإليجابي البيان هو هذا ،)%60( إلى) %30( من زادت حيث

  .عليها القضاء في صعوبة األمية أجزاء أشد ستكون المتبقية) 40%(

 القول يمكن وهنا البشرية، التنمية مطالب من آخر مطلب الجيدة الصحة: والتغذية الصحة -2
 األعمار متوسطات من بكثير أقل ال تزال لكنها تتزايد النامية البالد في األعمار متوسط بأن
 تدريجياً تناقصت وبالمثل). عاما76ً( بـ تقدر والتي الصناعية المجتمعات في المواطنين بين
 إلى 1986 عام وصلت حيث المنخفضة، الدخول ذات البالد في األطفال وفيات التمعد

 .الصناعية البالد في المسجلة) %1(الـ نسبة عن بكثير أبعد اآلن حتى تظل لكنها) 6.9%(
 البشر من الماليين لصحة دائماً تهديداً يعد الصحة تدهور إلى المؤدي التغذية سوء كما أن
 للصحة، ضرورتان الصحية والمرافق النقي الماء يعد الغذاء وبجانب .يالنام العالم بالد في
 إحراز تم الصحية، والمرافق الشرب مياه لتوفير الدولي العقد بدأ منذ الثمانية السنوات وفي
 مليار) 1.2( يزال فال ذلك ومع إنسان، مليار من ألكثر للشرب آمنة مياه توفير في النجاح
 صحتهم يتهدد مليار) 2( وحوالي للشرب، المخصصة المياه من تهماحتياجا بدون األفراد من
 عند إال البشر داخل اإلنسانية الثروة اكتشاف يمكن فال ومنه الصحية المرافق نقص

  .العجز إلى بهم تؤدي التي واألمراض التغذية سوء من تحريرهم
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 صحي إسكان ضمنتت وهي البشرية، التنمية متطلبات أسس من آخر أساس البيئة إن: البيئة -3
  .العالم سكان تتحمل طبيعية وبيئة مناسب

 حد على الريفية المناطق وفي المدن في السكان ألعداد المتنامي التصاعد يهدد حيث: العمل -4
 مدى على العمل فرص من النامية البالد احتياجات تقدرو ،واسع نطاق على بالبطالة سواء
 عدد لمقابلة إيجادها من الدول لهذه البد لعم فرصة مليون )700( بنحو القادمين العقدين
 .بأسره الصناعي للعالم الحالية االحتياجات من أكثر يمثل العدد وهذا األفراد، من لها مساو
 أو للحياة الضرورية حاجاتهم على الحصول وسائل إلى مفتقرين الناس سيظل العمل وبغير
 فوق-  فهو للعيش وسيلة يكون أن من أكثر العمل ولعل .أطفالهم مستقبل أو مستقبلهم تدبير
 المجتمع مع وللتفاعل األكمل الوجه على وطاقاتهم البشر مواهب لتنمية وسيلة - ذلك

  .بالكامل الذاتية قدراتهم والكتشاف أفراده مع والتعاون

ما  وأحياناً التنمية، في ديمقراطي صوت للناس يكون أن البد: واالقتصادية السياسية الحرية -5
 تصاب الخطط هذه أن غير البشرية للتنمية بالثناء جديرة أهدافاً الوطنية طالخط تتبنى

 الحقيقي التخطيط في آرائهم إبداء من منها المستفيدون يحرم عندما الحال بطبيعة باإلحباط
 بالحرية يحظوا أن يجب سياسية بحرية الناس يحيى أن ينبغي وكما .التطبيق وفي

 القطاعف بأنفسهم، أعمالهم بإدارة لهم تسمح التي الحرية كتل تنمية في ليسهموا االقتصادية
 األفراد لدى والموهبة الخالقة والقدرة الحرية بث على قادر هوو للتنمية قوية إدارة الخاص
 .العالم في مكان كل في

  

 البشرية التنمية ياسق
 أو لتقديرها طريقة أو لقياسها، ما وسيلة وتستلزم وإال النظريات من نظرية من ما
 يقل ال - مال رأس باعتبارهم بالبشر االهتمام تطور رافق ولقد أثرها، استجالء أو تحليلها

 لتقدير مختلفة مؤشرات اعتماد -المادي المال رأس في االستثمار أهمية عن أهمية فيه االستثمار
 خلالد زيادة في االستثمار هذا مساهمة هو استخدم الذي األهم المؤشر أن إال األهمية، هذه

 من بأكثر تعنى واعتبارها- البشرية التنمية مفهوم صياغة ومع ).110 :1995 عثمان،( القومي
 االستثمار هذا بنتائج االنتفاع مثل أخرى أبعاد أضافت حيث قدراتهم، وتشكيل بالبشر االستثمار
 من بد ال كان -الحرية من أجواء في والثقافي السياسي النشاط وممارسة الفراغ بوقت والتمتع
 برنامج اعتمد وبالفعل األهداف، هذه تحقيق في الحرمان أو التقدم لقياس إضافية مؤشرات اعتماد
 هذه العالم، بلدان في البشرية التنمية حالة على للداللة مؤشرات ثالثة اإلنمائي المتحدة األمم

 ).24 :1994 الحق،( والصحة والتعليم الدخل: هي المؤشرات
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 Human Development( البشرية التنمية بدليل سمي دليالً المؤشرات كونت هذه وقد

Index (هذا على بلد كل إليه وصل الذي المدى ويبين للبلدان، نسبياً تدرجاً الدليل هذا يعطي 
 تنمية من القطر حققه عما داللة يعطي بحيث صحيح، والواحد الصفر بين قيمه تقع الذي الدليل
  ).25 :1994 الحق،( العالم أقطار باقي مع فيه البشرية التنمية أحوال مقايسة عن فضالً بشرية،

  

 ,Human Development Report(ويعتمد دليل التنمية البشرية على ثالث مؤشرات أساسية 

1994: 106(:  

  .درجة) 1/3= (ويقاس بالعمر المتوقع عند الوالدة  معامل طول العمر -1

رقام المسجلين في التعليم االبتدائي ويعبر عن أمعامل المعرفة والتحصيل التعليمي  -2
  .درجة) 1/3= (واإلعدادي والثانوي والعالي، واإللمام بالقراءة والكتابة 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (ويمثل الدخل الحقيقي  معامل مستوى المعيشة -3
 .درجة) 1/3) = (الحقيقي

 

 بعدد أو وحيد بمؤشر ياسهق يصعب ولذلك بالتشعب، البشرية التنمية مفهوم ويتميز
 والذي البشرية التنمية لمؤشر الكبيرة األهمية تجسدت هنا ومن الكمية المؤشرات من محدود
 وقابل معينة زمنية فترات خالل للقياس القابلة األساسية البشرية التنمية جوانب على يركز

 برنامجها خالل من ةالمتحد األمم وقامت التنموية، مستوياتها باختالف الدول بين للمقارنة
 القصور على للتغلب البشرية التنمية تقارير مختلف في مؤشر) 180( من أكثر باعتماد اإلنمائي
 التنمية مؤشرات حصر محاوالت إطار وفي ).38 :2004 ساسي، وبن قريشي( المحتمل
 :)15 :1998 رضا،( هما رئيسيتين مجموعتين بين التمييز عامة بصفة يمكن البشرية

 القيمة التضخم، االستثمارات، البطالة، الدخل، مستوى( الكمي للقياس قابلة تمؤشرا .1
 ).الجغرافي االنتشار ونوعها، الجرائم األسرة، أفراد عدد السن، المضافة،

 والسالم، األمن الصالحة، البيئة اإلسكان، الصحة، التعليم،( في تتمثل معنوية مؤشرات .2
 ).اإلنسان وحقوق والديمقراطية الحرية ر،القرا في المشاركة والثقافة، اإلعالم

  

 نظراً رئيسياً مؤشراً بمفرده منها أي يعتبر وال متداخلة المؤشرات هذه مكونات أن بالذكر وجدير
 األساس تمثل البشرية التنمية أصبحت ذلك، على وبناء المستخدم، للمؤشر طبقاً النتائج الختالف
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 ارتفاع من تعنيه لما) والسياسية واالجتماعية صاديةاالقت( الشاملة التنمية عليه تقوم الذي
  .والتطوير والتجديد االبتكار على البشر وقدرات واإلنتاجية والمعرفة التعليم مستويات

 البشرية التنمية تمويل مصادر

 النامية الدول في البشرية التنمية عملية تواجه والصعوبات التي المشاكل أهم من لعل
 التنمية تكلفة لتغطية الالزمة التمويلية والمصادر الوسائل توفير يفيةوك التمويل مشكلة هي

 عن البشرية التنمية مستويات رفع في وهاماً بارزاً دوراً تلعب الدولة أن شك وال ،البشرية
 عن وكذلك االجتماعية، الخدمات وتوفير الصحية والرعاية التعليم في االستثمارات زيادة طريق
 وتدعيم الخاص، القطاع وتطوير ودعم األساسية البنية مرافق وتطوير إلقامة العام اإلنفاق طريق
 بمدى يتحدد هنا الحكومي األداء أن مالحظة مع األفراد لدى والتطوير واالبتكار اإلبداع مهارات
 تمويلال مصادر بين التمييز يمكن الصدد هذا وفي. اإلنفاق هذا لتمويل الالزمة الوسائل توفير
 كالتالي )الدولية والقروض المعونة( خارجيةال تمويلال ومصادر ،)العام اإلنفاق( داخليةال
  :)98-97 :2005النهطاوي، (

 التمويل مصادر أهم من العام الحكومي اإلنفاق يعتبر: داخلي تمويل كمصدر العام اإلنفاق -1
 هيكل عبيل حيث المجتمع في البشرية بالتنمية الخاصة االستثمارات تكاليف لتغطية الداخلي
 التنمية على العام اإلنفاق تحديد ويتم المجال، هذا في بارزاً دوراً اإلنفاق توزيع ونسب
 :وهي التوزيع نسب تمثل رئيسية نسب أربع خالل من البشرية

 وهي القومي الناتج إجمالي من بإنفاقه الحكومة ما تقوم نسبة تمثل وهي العام اإلنفاق نسبة −
 .العام اإلنفاق ألغراض القومي الدخل من المخصصة النسبة بمثابة

 اإلنفاق من االجتماعية الخدمات حصة تمثل نسبة وهي االجتماعية المخصصات نسبة −
 .الحكومي

 والرعاية األساسي التعليم على اإلنفاق حصة تمثل نسبة وهي االجتماعية األولويات نسبة −
 .االجتماعي اإلنفاق من األولية الصحية

 .القومي الناتج إجمالي من البشرية األولويات نصيب تمثل هيو البشري اإلنفاق نسبة −
 

 اإلنفاق حجم على بالضرورة هنا ال تتوقف البشري اإلنفاق أن نسبة بالذكر الجدير ومن
 البشرية التنمية على اإلنفاق فزيادة اإلنفاق هذا توزيع ونسب هيكل على األكثر وإنما الحكومي،
 .العام اإلنفاق توزيع نسب هيكلة إعادة إنما الحكومي نفاقاإل حجم زيادة بالضرورة ال يتطلب

فرغم ارتفاع النسب األولى والثانية قد يكون الجزء المخصص لإلنفاق البشري منخفضاً ويتطلب 
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ويظهر ذلك بوضوح عند استعراض نسبة اإلنفاق العسكري في . ذلك عملية إعادة توزيع النسب
بالمقارنة بنسبة اإلنفاق على التعليم والرعاية ) دوالرمليار  200(الدول النامية بصفة عامة 

أي ضعف ما ينفق على التعليم %) 13(الصحية، حيث تبلغ النسبة مثالً في الدول العربية 
من هذا المنطلق يتطلب األمر إعادة هيكلة نسب توزيع اإلنفاق العام في صالح التنمية . والصحة

  .الستثمار والنمو االقتصادي في المجتمعالبشرية مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وا

 تمويل مصدر الدولية المعونات برامج تمثل: خارجي تمويل كمصدر الدولية المعونات -2
 حيث النامية للدول بالنسبة وخاصة البشرية التنمية تكلفة لتغطية كمساهمة هام خارجي
 :التالية التوزيع نسب خالل من الدولية المعونة هيكل يتحدد

 .القومي الناتج إجمالي من األجنبية المعونة نسبة تمثل وهي: عونةالم نسبة −

 االجتماعي اإلنفاق نصيب تمثل نسبة وهي :االجتماعي للقطاع المخصصة المعونة نسبة −
 .األجنبية المعونة إجمالي من

 من البشرية األولويات حصة تمثل نسبة :االجتماعية لألولوية المخصصة المعونة نسبة −
 .االجتماعي للقطاع المخصصة ةالمعون إجمالي

 إجمالي من البشري لإلنفاق المخصصة النسبة: البشري لإلنفاق المخصصة المعونة نسبة −
 .السابقة الثالثة النسب محصلة وهي القومي الناتج

 اإلنمائية المساعدات ألغراض عالمياً عليها المتفق الدولية المعونة نسبة أن بالذكر وجدير
 مجاالت لتحديد صعوبة هناك أن ويالحظ ،القومي الناتج إجمالي من %)0.7( تبلغ الرسمية
 االستخدام حرة تكون وقد معين قطاع على باإلنفاق مرتبطة تكون فقد الدولية المعونات استخدام
 أو اإلنتاجية القطاعات أو األساسية البنية على اإلنفاق ألغراض تستخدم أن يمكن وبالتالي
 على سواء البشرية التنمية لتمويل إمكانيات النامية الدول أمام جد أنن المنطلق هذا من. للدفاع

 التمويلية المصادر توزيع ونسب هيكل إعادة خالل من الخارجي المستوى أو المحلي المستوى
  .)98 :2005النهطاوي، ( البشرية التنمية ألغراض اإلنفاق لخدمة
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  المبحث الثاني

  ربيةالع التنمية تواجه التي التحديات
  

 واالجتماعية االقتصادية الجوانب في التحديات من كبيراً قدراً العربي الوطن يواجه
 على العربية الدول قدرات وتعوق البشرية، التنمية مسار على تؤثر والتي. والسياسية والثقافية
 في العربية التنمية تواجه التي التحديات مجموعة إيجاز ويمكن العالمية، التحوالت مع التكيف
 ):50-39 :2009 الهيتي،(باآلتي  المعاصرة الدولية والتحوالت التغيرات ظل

 التحديات أخطر العربي الوطن في البطالة معدالت تصاعد يشكل: البطالة معدالت تصاعد -1
 تقارب تستدعي باتت التي الراهنة االقتصادية التحوالت ظل في العربي الوطن تواجه التي
 والفواصل الحواجز وإلغاء بينها المتبادلة والتأثيرات وتداخلها المختلفة االقتصادية النظم

 معدل أن إلى التقارير أحدث وتشير .العالمي الصعيد على االقتصادية األنشطة بين والحدود
 أصل من العمل عن عاطل مليون )25.3( نحو أي ،%)15( بلغ العربي الوطن في البطالة

 سكان من%) 5(حوالي العرب يبلغ آخر بمعنى م،العال في العمل عن عاطل مليون) 191.8(
 العمل عن العاطلين إجمالي من%) 15.2( حوالي العرب العمل عن العاطلون يبلغ بينما العالم
 التدفق فمعدالت العالم، سكان في مساهمتهم نسبة ضعف من أكثر أي 2007 لعام العالم في

 البطالة ضغط الضغط، من نوعين خلقي مما العالم دول بقية من أعلى العمل سوق العربي إلى
 .القادمة البطالة وضغط القائمة

 معدالت ارتفاع أهمها من عديدة عوامل إلى يرجع البطالة معدالت تنامي إن القول ويمكن
 مع تتوافق كافية عمل فرص خلق من العربي الوطن تمكن وعدم العربي، السكاني النمو

 القاعدة تدني بسبب العمل سوق إلى الداخلين المتزايدة من األعداد في المتمثل العرض
 الحكومية، الوظائف تقليص نحو العام االتجاه إلى باإلضافة االستثمارات، وضعف اإلنتاجية
 في الخاص القطاع قدرة وعدم االقتصادي، واإلصالح الخصخصة برامج تطبيق نتيجة

 وعدم العمل سوق على الداخلين من كبير جزء استيعاب على للخصخصة االنتقالية المرحلة
 مشكلة معالجة فإن وعليه .العربي الوطن في العمل سوق الحتياجات التعليم مخرجات موائمة
 تشمل وإنما المتاحة، العمل فرص زيادة خالل من فقط ال تتم العربي الوطن في البطالة
 وتشجيع ونوعاً، كماً والتدريب التعليم وتحسين اإلنتاجية،و الكفاءة برفع ترتبط إجراءات
  .جديدة عمل فرص توليد على يساعد ألنه البشرية التنمية في االستثمار
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 والعالم العربي الوطن بين المعرفية الفجوة حجم اتساع يمثل المعرفية الفجوة حجم اتساع -2
 أصبح أن بعد خصوصاً العربية، التنمية تواجه التي المستقبلية التحديات أكبر صناعياً المتقدم
 واللذين والتقنية العلم على الرئيسة بالدرجة يعتمد االقتصادية القطاعات يف المطرد النمو
 الوطن تفصل التي المعرفية الفجوة أن ويالحظ .االقتصادي للتقدم األساسية الركائز من يعدان
 :باآلتي معالمها أهم توضيح ويمكن كبيرة صناعياً المتقدم العالم عن العربي

 على متدنية مراكز واحتلت منخفضة، ما تزال العربي مالعال في االنترنت انتشار نسب −
 .فقط%) 25( نحو 2006 لعام المنطقة في انتشارها لمعد بلغ حيث العالمي الصعيد

 بين األعلى هي العربي الوطن في) فوق فما سنة 15( البالغين بين األمية معدالت ال تزال −
 الدول في%) 23.3( مع نةمقار 2005 عام في%) 29.7( بلغت حيث العالم في األقاليم
 .المتقدمة الدول في%) 0.9(و النامية

 بلغت حيث اإلجمالي، المحلي الناتج من كنسبة والتطوير البحث على اإلنفاق تدني −
  .النامية الدول في%) 1(و المتقدمة الدول في%) 2.4( مع مقارنة%) 0.20(

 آمنة بيئة وخلق المعلومات التكنولوجي التحتية البنية تطوير تدعيم أن القول يمكن وعليه
 أصبح المنافسة سياسات تنفيذ عن فضالً الفكرية، الملكية لحماية متطور نظام وإنشاء الستخدامها

  .العربية الدول تواجه التي التحديات أهم من

 محدودية الطبيعية الموارد أكثر من المياه تعد: استخدامها كفاءة وضعف الموارد محدودية -3
 في تقع العربي الوطن أراضي من%) 80( أن سوء األمر يزيد ومما العربي، الوطن في

 في فقراً العالم مناطق أكثر من العربي الوطن ويعد ،الجافة وشبه الجافة المناخية المناطق
 كما المياه، من الفرد نصيب حيث من أو المساحة وحدة نصيب حيث من سواء المائية الموارد
 األكبر الجزء على السيطرة وصعوبة الجغرافي توزيعها ئمةمال بعدم تتصف الموارد هذه وأن
 األراضي ندرة من يعاني العربي الوطن فإن األراضي، لمصادر بالنسبة أما .واستغالله منها
 يمثل بما هكتار، مليون )197( بنحو للزراعة الصالحة األراضي مجموع يقدر حيث أيضاً

  .هكتار مليار) 1.4( بنحو تقدر التي العربي الوطن مساحة إجمالي من%) 14.1(

 اندماج مؤشر في ملحوظاً ارتفاعاً العربي االقتصاد شهد: العالمي االقتصاد في االندماج -4
 مؤشر ارتفع حيث الماضية الثالثة العقود خالل العالمي االقتصاد في العربي االقتصاد
 عام في%) 26( نم) اإلجمالي المحلي الناتج/ الواردات+  الصادرات( االقتصادي االنكشاف

 العالمي االقتصاد في االندماج عمليات أثرت قدو  .2007 عام في%) 88( حوالي إلى 1970
 حتى الماضي القرن من الثمانينات منتصف منذ بالتراجع بدأ الذي العربي االقتصاد أداء على
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 تفاعاالر نحو التذبذبات من ال يخلو التراجع هذا أن ورغم والعشرين، الواحد القرن مطلع
 النسبية األهمية تعرض ذلك حصاد من وكان بارزاً، كان للتراجع الميل أن غير أحياناً

 العربي الوطن بحصة يتعلق فيما سواء كبيرة لتغييرات العالمي االقتصاد في العربي لالقتصاد
 العربي اإلجمالي المحلي الناتج كان 1980 عام ففي العالمية، التجارة أو العالمي الناتج من
 بالنسبة الحال وكذلك 2006 عام في%) 2.6( إلى النسبة انخفضت العالمي، الناتج من%) 4(

 إلى 1980 عام في%) 12.4( من ملحوظاً هبوطاً األخرى هي شهدت فقد العربية للصادرات
 الهياكل هشاشة إلى المؤشرات في االنخفاض هذا ويشير ،2007 عام في%) 5.7(

  . العربية لالقتصادات االقتصادي األداء في تراجعو اإلنتاجية، وضعف االقتصادية،

 العربية التنمية مسيرة اتسمت :البيني العربي االستثمار وتدني البينية العربية التجارة ضعف -5
 حيث من العربية، االقتصادات في الهيكلي االختالل إلى ذلك ويرجع الخارج، على باالعتماد
 والسلع والمعدات اآلالت واستيراد الخامات صديرت على واالعتماد اإلنتاجية، القاعدة تخلف

 العربية األقطار بين التجارة حجم أن إلى واألبحاث الدراسات من العديد وتشير ،المصنعة
 .صناعياً المتقدمة الدول مع العربية الخارجية التجارة بحجم مقارنته عند جداً ضعيف

 الدول في العامة المؤسسات في الفساد انتشار يعد: العامة المؤسسات في الفساد تفشي -6
 في يسهم الفساد أن إذ واالجتماعي، االقتصادي التقدم تواجه التي التحديات أخطر من العربية
 الرشاوي بسبب وذلك التحتية البنية في الجودة مستوى وإضعاف العام االستثمار كفاءة تدني
 إلى باإلضافة كلفتها، تزيد أو توجيهها وتسيء لالستثمار المخصصة الموارد من تحد التي
 نوعية تدني عن يسفر مما الغش وانتشار اإلنشائية المشروعات اختيار في الوساطة تدخل

  .العامة المنشآت

 المتقدم العالم إلى العربي العالم من العلمية الكفاءات هجرة تعد: العربية الكفاءات هجرة -7
 من الهجرة هذه تمثله لما بالنظر العربية، التنمية تواجه التي التحديات أهم إحدى صناعياً
 الدول من للتكنولوجيا المعاكس التسرب وإلى العالية، والكفاءات للخبرات مستمر نزيف
 على الخطيرة انعكاساتها المشكلة لهذه أن الجدل ال يقبل مما وإن المتقدمة، الدول إلى العربية
 بأوضاعها للنهوض تنموية جوبرام خطط لتطبيق تسعى التي العربية الدول في التنمية مسيرة
  .المتردية
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  المبحث الثالث

  البشرية التنمية استراتيجيات
 

 طويلة ومخططة مرنة عمل وأساليب سياساتبأنها  االستراتيجياتيعرف فريد النجار 
 سوق إمكانيات بين الربط على وتساعد منشودة أهداف تحقيق لغرض تستخدم األجل ةوقصير
 ).110 :2005 النهطاوي،( اإلنسان رفاهية تحقيق أجل من شريةالب الموارد وإدارة العمل

 

 مما العشرين القرن من األخير العقد خالل كبيراً تطوراً البشرية التنمية عملية شهدتو
 الدول مستوى على سواء البشرية التنمية بقضايا االهتمام نحو المتزايد العالمي االتجاه يعكس
 خطط إلى الموضوعة واالستراتيجيات األهداف ترجمةب الدول ههذ بدأت حيث النامية أو المتقدمة
 ):67 :2000 عزت،( هي رئيسية خطوات ثالث خالل من محددة عمل وبرامج

 في الفعلية االنجازات رصد طريق عن المجتمع في البشرية للتنمية األساسية المالمح تحديد .1
 .السكان وهيكل يةاالجتماع والخدمات واإلسكان والتغذية والصحة التعليم مجال

 .األهداف أفضل واختيار هدف كل تحقيق تكلفة دوتحدي البشرية التنمية أهداف تحديد .2

 مستويات لتحسن ةالعام القومية لإلستراتيجية العام اإلطار في البشرية التنمية أهداف وضع .3
 ادةزي طريق عن الدخول زيادة على البشرية التنمية استراتيجيات تعتمد حيث األفراد معيشة
 العادل التوزيع تحقيق مع اريةواالبتك اإلبداعية الطاقات وتطوير البشري العنصر قدرات
 .للدخول

 

 االستراتيجي التخطيط معايير مراعاة تتطلب والخطط االستراتيجيات تحديد عملية أن بيد
 ):36 :1998 رضا،( في تتمثل والتي والمنظم

 .مستغله الغير الطاقات على والتعرف األولويات تحديد مع لألهداف الدقيق التوضيح −

 الكاملة االستفادة وتحقيق المتاحة الفرص عن والبحث االتجاه وتحديد المستقبلية الرؤية توفير −
 .منها

 .والتكامل والشمول المرونة مبدأ مراعاة −

 

 اإلنسان أجل من اإلنسان تنمية بكيفية تهتم التي القضايا من البشرية التنمية ألن ونظراً
مختلفة  أطراف فيها يشارك األبعاد متعددة متكاملة متواصلة عملية وتعتبر اإلنسان طةوبواس



~ 52 ~ 
 

 تصنيف يمكن فإنه) والدولة األعمال منظمات األسرة،( البشرية التنمية جهود حاملي تمثل
 ):111 :2005 النهطاوي،( رئيسيتين مجموعتين إلى البشرية التنمية استراتيجيات

 األعمال منظمات( االقتصادية الوحدات مستوى على تراتيجياتاس تمثل األولى المجموعة .1
 ).واألسرة

 ).الدولة( القومي المستوى على استراتيجيات تشمل الثانية المجموعة .2
  

 االقتصادية الوحدات مستوى على البشرية التنمية ستراتيجيةإ

 الذي والمتطور والعلمي والنوعي المهني التفكير ذو المدرب البشري المال رأس يمثل
 واإلبداع لالبتكار مصدر واإلدارة المهام في الحديثة التغيرات مع تتالءم وقدرات مهارات يملك

 منظمات مستويات كل في التنافسية لتدعيم القدرات وأساس جديدة منتجات واستحداث والتطوير
 شاملة مرنة واستراتيجيات برامج األعمال لوضع منظمات تسعى هذا المنطلق ومن. األعمال
 األفضل االستخدام وتحقيق العاملين وإنتاجية أداء كفاءة مستويات رفع في تساهم ومتكاملة
 وإمكانيات العمل أسواق في المتوفرة الفرص بين ارتباطيه عالقة تحقيق بهدف البشرية للموارد
 ).112 :2005 النهطاوي،( البشري العنصر أداء تطوير وكذلك والمنشأة األفراد إدارة

  

 ):43 :1996 السلمي،( وهما  مبدأين مراعاة أساس على تقوم ستراتيجياتاال وهذه

 االستراتيجيات تنفيذ في االيجابية والمشاركة البشري العنصر أداء كفاءة على االعتماد .1
 .الموضوعة

 .البشرية التنمية وتحقيق البشري العنصر وإنتاجية أداء كفاءة مستويات ورفع تحسين .2
  

 وسرعة مدى على أساسية بصفة المالئمة واالستراتيجيات السياسات اختيار عملية كما تتوقف
 وإعادة والتدريب والتقييم واالختيار االستقطاب بسياسات تتعلق مجاالت وتشمل، التغير ونطاق
 والهيكلة الهندسة إعادة عمليات على وتركز والمعنوي المالي والتعويض الترقيات وكذلك التأهيل
  ).112 :2005 النهطاوي،( التنظيمي والتطور االستراتيجي والتخطيط الشاملة الجودة وإدارة

  

  القومي المستوى على االستراتيجيات

 المالمح بتحديد القومي المستوى على البشرية التنمية استراتيجيات تحديد عملية تبدأ
 ويتم للدولة العامة السياسة إطار في وضعها ثم المجتمع في البشرية التنمية وأهداف األساسية
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 وأنظمة إجراءات االستراتيجيات تشمل عامة وبصفة .للدولة العامة الخطة تنفيذ خالل من تنفيذها
 :)114 :2005 النهطاوي،(أهمها  مجاالت عدة تغطي عامة وسياسات وقواعد

 .التدريب وإعادة والتدريب التعليم مجاالت −

 .جتماعيواال الصحي والتأمين والتغذية الوقائية والصحة الصحية الرعاية −

 .والمعيشة األجور ومستويات األساسية البنية وتطوير االجتماعية الخدمات −

 مع التعامل يتم اإلطار هذا وفي اإلنسان، حقوق وحماية التعبير وحرية الديمقراطية تدعيم −
 .المستديمة الشاملة التنمية لتحقيق وهدف كوسيلة البشري العنصر

 

 فينبغي التدريب وإعادة التدريب بصناعة هتمامواال التعليم تطوير بقضية يتعلق وفيما
 النشاط احتياجات وتغطية لخدمة التعليم وتوجيه التعليم وأهداف خطط بتطوير االهتمام

 بالكم وليس بالكيف االهتمام نحو واالتجاه المختلفة التخصصات في الخريجين من االقتصادي
 يجب أخرى ناحية من .العمل سوق احتياجات مع يتناسب بما الخرجين عدد وتقدير وحصر
 عن وذلك والمتخصصة الماهرة العاملة األيدي إلعداد التدريب وإعادة التدريب بصناعة االهتمام
 ووسائل تكنولوجيا أحدث واستخدام التدريبية االحتياجات وحصر التدريب تخطيط طريق
 ).114 :2005 النهطاوي،( البشرية الموارد ومهارات قدرات لتنمية المدربين وتدريب التدريب

 

 نظام وتطوير العاملة القوى تخطيط سياسات بتطبيق االهتمام يجب أخرى ناحية ومن
 والتنمية الترقية ونظم العمل وعالقات ظروف نيوتحس ،والتعاقد العمل وقوانين وشروط
 تالعالقا حيث من البيئية والظروف الداخلية العمل ظروف بتطوير االهتمام كذلك ،الوظيفية
 يتناسب بما والمكافآت والحوافز األجور نظام تطوير وأيضاً، والتكنولوجيا والقوانين الصناعية

 تطوير آخر جانب ومن. البشري العنصر وقدرات ومهارات والتطوير االبتكار إمكانيات مع
 والهيئات النوعية النقابات وخطط برامج وتدعيم والخدمات األساسية البنية مشروعات وتنفيذ
 والديمقراطية والحرية الفعالة المشاركة بقضايا االهتمام ضرورة ، معوالعملية العلمية ماليةالع
 ).115 :2005 النهطاوي،(

  

 خالل من والتغذية الوقائية الصحية بالرعاية االهتمام فيظهر الصحة لمجاالت وبالنسبة
 كذلك البشرية، واردالم فئات أغلبية ليشمل واالجتماعي الصحي للتأمين التغطية شبكة توسيع
 مصادر وتوفير ،والمكتوبة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل خالل من الصحي الوعي تدعيم
 العمل بيئة شروط تحديد على العملو ،الوقائية والصحة الصحية الرعاية لمشروعات التمويل
  ).115 :2005 النهطاوي،( البيئة على والحفاظ والتلوث والتهوية اإلضاءة حيث من المادية
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  مقدمــة

 هذه بدأت وقد الجديد، بالموضوع ليس للخارج الفلسطينية واألدمغة العقول هجرة نإ
 وذلك للخارج فلسطيني أي هجرة يشجعون الصهاينة كان حيث االحتالل بداية مع الظاهرة
بشكل ملحوظ  األخيرة اآلونة في الظاهرة هذه ازدادت وقد ،وتهويدها سكانها من األرض إلفراغ

 من بالتفاقم الخارج إلى الهجرة ظاهرة بدأت 2000 العام في األقصى انتفاضة اندالع منذف
 بعضهم، العليا الشهادات وذوي األكاديميين وخصوصاً شريحة المواطنين، من مختلفة شرائح
 اإلسرائيلي، االحتالل سببه الذي المأساوي الوضع من هروباً وبعضهم عمل عن للبحث سعياً

 االقتصادي الوضع جراء وذلك يحتمل، ال بات المواطنون يتكبدها التي المعاناة حجمحيث إن 
 على المفروض واإلسرائيلي الدولي الحصار نتيجة البالد في المتأزم السياسي والوضع الخانق
 العنصروبما أن . الكريم العيش حقوق أدنى من الفلسطينيين يحرم والذي الفلسطيني الشعب
وجب لها  األساس الهدفوهو  المختلفة بأبعادها التنمية يةلعمل الفقري عمودالهو بمثابة  البشري

 .ثمنالمورد األهذا تحافظ على  التنمية البشرية مرتفعة من مستويات العمل على تحقيق

 

 التنمية قضية يناقشو الفلسطينية التنمية مراحلهذا الفصل  منيستعرض المبحث األول 
 إتباع خالل من المرجوة األهداف لتحقيق المتاحة المصادر كافة تعبئة وكيفية االحتالل ظل في
 الحالي الوضع ويلقي المبحث الثاني الضوء على .التنمية لشركاء الواسعة المشاركة منهج

 مركز بيانات على باالعتماد الفلسطينية األراضي في) اإلنسانية( البشرية التنمية واتجاهات
 وبعض 2010-2009 الفلسطينية األراضي في اإلنسانية التنمية وتقرير الفلسطيني اإلحصاء
 هجرة حجمبعض األرقام حول يستعرض المبحث الثالث فيما ، بالموضوع الصلة ذات التقارير
 في الكفاءات في الشتات مساهمة على الضوء لقيي ثم ومن الفلسطينية األراضي في الكفاءات

  .االفتراضية العودة نمط خالل من والخبرة المعرفة نقل عبر الفلسطيني الكيان بناء
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  المبحث األول

 في األراضي الفلسطينية التنمية توجه
 

 ويستند المجتمع، في اإليجابي التغيير عمليات إلى ليشير الحديث التنمية مصطلح يستخدم
 تجربة شكلت ولذلك المرجوة، األهداف إلى للوصول ومدروسة معدة علمية وبرامج خطط إلى

 األهداف تلك وأهدافها، ومضمونها فكرها في فريدة تجربة االحتالل تحت لسطينيالف المجتمع
 فالخلفية. الفلسطيني المجتمع فيها مر التي السياسية للظروف تبعاً وتطورت تحورت التي

 العالم دول كافة عن تختلف الفلسطينية األراضي في االجتماعية الحياة عليها تعتمد التي السياسية
 الشعب على المفروض للوضع ذلك ويعود ،األخرى الدول عن المختلفة والمعايير للظروف نظرا

 وحكم 1967 عام بالكامل اإلسرائيلي االحتالل سيطرة تحت فلسطين ضأر وقوع منذ الفلسطيني
 األراضي في التنمية شملتو. الفلسطينية الوطنية السلطة مجيء ثم ومن المدنية اإلدارة

 بناء والمقاومة، الصمود االحتالل، إنهاء تضمنت أهداف على 1967 عام منذ الفلسطينية
 ،الفقر إنهاء ،الفلسطينية التحتية البنية تطوير ،الفلسطيني المجتمع تطوير الفلسطيني، المجتمع
 التنمية مراحل من مرحلة كلل استعراضفيما يلي و الخ،.. المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة

  .)5-1: 2009خليل، ( مرحلة كل في العامة لصفاتل حاضوإي الفلسطينية

 للضفة احتاللها منذ اإلسرائيلية االحتالل قوات عملت: )1982–1967( المستحيلة التنمية: أوالً
 خالل من الفلسطيني الشعب تطويع على ممنهج بشكل 1967 عام غزة وقطاع الغربية

 بمؤشرات وتحكمت الفلسطينية التنمية مقدرات كل على السيطرة شملت التي المختلفة الممارسات
 والبنية والتعليم الصحة مؤسسات على السيطرة خالل من غزة قطاع و الغربية الضفة في التنمية
 التابعة المدنية اإلدارة األمور زمام استلمت حيث. والبلديات والقروية البلدية والمجالس يةتالتح
 مصادر من وحرمانه الفلسطيني معالمجت تهميش على دأبت والتي اإلسرائيلي العسكري للحكم
 المالية وزارة عاتق على تقع غزة وقطاع الغربية الضفة ميزانية وكانت ،الحقيقية التنمية

 يكن لم بل التنمية لمفهوم واضح فلسطيني تعريف تبلور قد يكن لم الفترة تلك وخالل اإلسرائيلية،
 في الفلسطينية بالمقاومة معلقة كلها يةالفلسطين األنظار كانت حيث أصالً، بالتنمية اهتمام هناك
 مفهوم أن القول وعليه يمكن اومة،المق هذه على الفلسطينيون راهنو )لبنان ثم األردن( الخارج
  .          االحتالل إنهاء و األرض تحرير حتى الخارجية المقاومة دعم حول تمحور نذاكآ التنمية

 الفترة هذه بداية امتازت: )1993–1982( البناءو والمقاومة الصمود اجل من التنمية: ثانياً
 بيروت غادرت والمقاومة الفلسطينية فالقيادة الفلسطينية، القضية مسار غيرت سياسية بتغيرات
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 إسرائيل وسياسة اإلسرائيلي، العدو مع المواجهة خطوط عن مبتعدة تونس في واستقرت مجبرة،
 لم حيث الفترة تلك في وتتضح تتسع أخذت ةغز وقطاع الغربية الضفة أراضي في االستيطانية

 واحد وتعددت آن في وعنيفاً علنياً طابعاً أخذت بل سرية االستيطانية إسرائيل سياسات تعد
 األكثرية إيمان إلى أدت العوامل هذه جميع. والقطاع الضفة وسكان المستوطنين بين المصادمات
 مما المديد االحتالل أو الطويل االحتالل لةبمسأ الوطنية وقواه الفلسطيني الشعب من الساحقة
 الصمود جلأ من التنمية إلى الخارج في المقاومة جلأ من التنمية من التنمية ومفهوم مسار حول
 على قائم مختلف تنموي منظور إلى اإلستراتيجية هذه واستندت. المحتلة األراضي داخل في

 سلبي مستقبل إنسان من الفلسطيني اإلنسان وتحويل الفلسطينيين حياة مستوى تحسين أساس
 ألخذ واألقنية األدوات وجود التغير من النوع لهذا ملزماً كانو. ايجابي منتج إلى للمساعدات

 الالزم، مما أدى لظهور المالي الدعم وجود وعدم والعربي الدولي الغياب ظل في المبادرة زمام
 حيث فريدة تجربة المنظمات هذه روزب وقد شكل. األهلية والمؤسسات الحكومية غير المؤسسات

 اإلحتاللية والتدمير الهدم لسياسات كبديل تحتية بنية بناء عاتقها على المؤسسات هذه أخذت
 .الموازية اإلدارة بعد فيما تسميتها على واصطلح

 الفترة هذه امتازت: المستدامة التنمية محاوالت إلى المقيدة التنمية من 2000-1993: ثالثاً
 غزة، وقطاع الغربية الضفة في المحتلة المناطق بعض في األمور زمام الوطنية السلطة بتولي
 المشاركات من أوسع ووطنية حكومية برامج إلى بحاجة التنمية أصبحت المرحلة هذه وفي

 : أهمها كان والدولية المحلية والبرامج الخطط من العديد ظهرت حيث الفردية، والمبادرات

  2000–1994  الفلسطيني الوطني لالقتصاد اإلنمائي البرنامج -1

 ) 1993 أيلول الدولي، البنك( السالم في واالستثمار المحتلة األراضي تنمية -2

  2000–1998 الفلسطينية التنمية خطة -3

  2003 -1999 الفلسطينية التنمية خطة -4

 الدولة قيام جلأ من بالتنمية القيام يجب انه رأى فالبعض التنموية اآلراء تباينت الحقبة هذه فيو
 وتحقيق االحتالل من للتخلص الوسيلة هي التنمية أن رأى األخر والبعض المؤسسات وبناء

 العام القطاع بين التنموية األدوار توزيع حول االجتهاد إلى أدى مما للفلسطينيين، الرفاهية
 درجة عتوسي حول وكذلك األهلية، والمؤسسات الوطنية السلطة مؤسسات وبين الخاص والقطاع
 تشويه إلى أدى مما به، المكلفين ومساءلة تنفيذه ومراقبة التنموي القرار إنجاز في المشاركة
  .   الفلسطينية األراضي في التنموية العملية وتعطيل
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 المتكررة اإلسرائيلية االجتياحات أدت )2007–2000( نعيش أن اجل من التنمية: رابعاً
 من أكثر تدمير إلى 2000 العام من سبتمبر في الثانية نتفاضةاال اندالع بعد الفلسطينية لألراضي

 البطالة مستوى ارتفاع فيتسببت كما  ،الفلسطينية السلطة أراضي في التحتية البنية من) 60%(
 األراضي سكان مجمل من) %40( إلى ليصل الفقر نسبة وازدياد الدخل مستوى وانخفاض
 الحادي أحداث لذلك أضف).  %0( إلى 2007 لعام لياإلجما المحلي الناتج وليصل ،الفلسطينية

 مقيداً الفلسطينية السلطة أراضي إلى األموال دخول أصبح بموجبها والتي 2001 أيلول من عشر
 بالحكومات حذا مما التشريعية، باالنتخابات حماس حركة فوز ذلك وبعد األمريكية، بالشروط
 التي الرباعية لقرارات انصياعاً الفلسطينية ومةالحك عن مساعداتها قطع إلى والعربية الغربية
 دور محق إلى السابقة العوامل أدت .سياسية وأهداف بشروط التنموي التمويل وصول اشترطت
 زمام لتأخذ ،األهلية المؤسسات إضعاف إلى أيضاً أدت بل التنمية عملية في الوطنية السلطة
 األمم وكاالت فتولت ،الغربية الدول لدى بوالًق تلقى التي الدولية المؤسسات التنموية القيادة
 زمام األوربية والمفوضية األوروبي واالتحاد للتنمية األمريكية الوكالة إلى باإلضافة المتحدة

 كالغذاء الفلسطيني للشعب األساسية المتطلبات توفير حول تمحورت والتي التنموية المبادرات
  ".نعيش أن جلأ من التنمية: "في التنمية مفهوم واختزال

 االحتالل استمرار ظل في: ) -2008( الفلسطينية األراضي في والتنمية اإلصالح خطة: خامساً
 العسكرية الحواجز ظل وفي التوسعية االستيطانية وسياساته الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي
 تماعيةاالج الفلسطينيين حركة وتحد وتعيق الغربية الضفة أوصال تقطع التي اإلسرائيلية
 تنموي مخطط بناء الفلسطينية عمالاأل تسيير حكومة حاولت سواء، حد على واالقتصادية
 الحكومة لها رصدت والتي) 2010–2008( والتنمية اإلصالح خطة: اسم عليه أطلقت إصالحي

 تنموية لخطط منها) %30(و السلطة ميزانية عجز لسد منها) %70( دوالر مليار) 7.7(
 برنامج تنفيذ في تساهم أخرى ومشروعات الفلسطيني االقتصاد تحفز أن يمكن ومشروعات

 السلطة من كل جهود تضافر على الخطة هذه واعتمدت السلطة، مؤسسات في عميق إصالح
 تعهدت حينفي و ،الدوليين نحيناوالم الخاص والقطاعالفلسطينية  األهلية والمؤسسات الفلسطينية

 عنه عجزت ما ولكن .تقدم ألي مانعاً متفرجا اإلسرائيلي نبالجا وقف بااللتزام، اإلطراف جميع
 تقوم إستراتيجية وضع إلى يهدف الذي العام السياسي باإلطار ربطها عدم في يتمثل الخطة هذه
 الوصول من وتمكينه االحتالل مواجهة على قدرته وتعزيز الفلسطيني الشعب صمود تعزيز على
  .  البلد هذا في التنمية عملية في وأساسية أولى بنةكل واالستقالل التحرر في غاياته إلى

 إما فلسطين في التنمية مصير يجعل يةالتنم لخطة السياسي اإلطار غياب أن القول يمكن وعليه
 .  السياسية وأجندتها الدولية المؤسسات رهينة وإما اإلسرائيلية بالنوايا مربوطاً مجهوالً
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  الثاني المبحث

  البشرية التنمية واتجاهاتضي الفلسطينية في األرا الحالي الوضع
  

  الفلسطينية السكانية المؤشرات
 إلى التالي 2011عام  منتصفتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 ):281-45: 2011، )د(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (

 فلسطيني، مليون )11( حوالي 2010 عام نهاية العالم في المقدر الفلسطينيين عدد بلغ −
  .)4.1(كما هو موضح في الجدول رقم  اإلقامة مكان حسب يتوزعون

  )4.1(جدول رقم 
  2010عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب دولة اإلقامة نهاية عام 

  النسبة  العدد  الدولة
  37.5  4,108,631  األراضي الفلسطينية

  12.4  1,360,214  إسرائيل

  44.4  4,876,489  الدول العربية

  5.7  626,824  الدول األجنبية

  100  10,972,158  المجموع

  .)281: 2011، )د(المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز : (المصدر                
 

 فرد مليون) 74.1( بحوالي 2011 عام منتصف الفلسطينية األراضي في السكان عدد يقدر −
 رقم جدول ويوضح. غزة قطاع في) %38(و الغربية الضفة في) %62( بواقع يتوزعون

 .والجنس المنطقة حسب الفلسطينية األراضي في المقدر السكان عدد) 4.2(

  )4.2(جدول رقم 
  2011 عام منتصف والجنس المنطقة حسب الفلسطينية األراضي في المقدر السكان عدد

  عدد السكان  المنطقة
  كال الجنسين  إناث  ذكور

  4,168,858  2,052,078  2,116,780  األراضي الفلسطينية

  2,580,167  1,269,934  1,310,233  الضفة الغربية

  1,588,691  782,144  806,547  قطاع غزة

 .)46: 2011، )د(المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز : (المصدر
 

فتي كما يوضح الشكل رقم  مجتمع بأنه الفلسطينية األراضي في الفلسطيني المجتمع يمتاز - 
 بـ 2011 عام منتصف سنة) 15( عن أعمارهم تقل الذين األفراد نسبة قدرت يثح )4.1(
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 غزة، وقطاع الغربية الضفة بين واضح اختالف وجود مع ،من مجمل السكان %)40.8(
 قدرت كما ،غزة قطاع في%) 44.1( مقابل الغربية الضفة في%) 38.9( النسبة بلغت فقد
من  %)3( بـ الفلسطينية األراضي في سنة) 65( عن أعمارهم تزيد الذين األفراد نسبة

 .غزة قطاع في%) 2.5(و الغربية الضفة في%) 3.4( بواقع مجمل السكان

  )4.1(شكل رقم 
  )2011 منتصف العام( ،في األراضي الفلسطينية السكاني الهرم

  
  .)49: 2011، )د(المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز : (المصدر

حيث  الفلسطينية األراضي في األسرة حجم متوسط في انخفاضاً اكهن أن إلى البيانات تشير −
 .2007 عام فرد) 5.8( مع مقارنة 2010 عام فرد) 5.5( انخفض إلى

) 42.7( من انخفض قد الفلسطينية األراضي في الخام المواليد معدل أن إلى البيانات تشير −
 انخفضكما  ،2010 عام مولود) 32.8( إلى 1997 عام السكان من )1000( لكل مولود
 السكان من) 1000( لكل وفاة حالة) 4.9( من الفلسطينية األراضي في الخام الوفيات معدل
ویوضح جدول رقم  ،2010 عام السكان من) 1000( لكل وفاة حالة) 4.1( إلى 1997 عام

 .الفلسطینیة األراضي في المقدر الخام والوفیات الخام الموالید معدل )4.3(

  )4.3(جدول رقم 
  مختارة لسنوات الفلسطينية األراضي في المقدر الخام والوفيات الخام المواليد معدل

  2010  2009  2005  1997  السنة

  32.8  32.7  37.3  42.7  معدل المواليد الخام

  4.1  4.3  4.0  4.9  معدل الوفيات الخام

  .)12: 2011، )أ(المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز : (المصدر 
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 في الفلسطينية يضااألر واضعاً ،)0.762( قرابة 2006 لعام اإلنسانية ميةالتن مؤشر بلغ -
 أصل من) 96( المرتبة في العالم، مستوى على اإلنسانية التنمية ناحية من متوسط مستوى

 ومعدل ،)73.1( الوالدة عند المتوقع العمر متوسط باستخدام يصنف المؤشر هذا. بلد) 179(
 التعليم في اإلجمالي القيد نسبة إلى باإلضافة ،)%92.4( الراشدين بين والكتابة القراءة معرفة

 تدل المؤشرات هذه ،دوالر) 3,605( اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد ونصيب ،)80.6%(
 المتوقع، العمر متوسط في العربي اإلقليمي المستوى فوق تحقق الفلسطينية يضااألر أن على

 الناتج من الفرد نصيب في تتخلف تزال ال ولكنها لتعليم،وا والكتابة القراءة معرفة ومعدل
  ).33: 2010 المحتلة، الفلسطينية األرض- اإلنسانية التنمية تقرير( اإلجمالي المحلي

 

  والعمالة االقتصاد

 عام خالل عام بشكل تحسنًا الفلسطينية األراضي في االقتصادية المؤشرات شهدت
 قطاع شهد بينما االقتصادية، المؤشرات معظم في نمواً الغربية الضفة شهدت حيث ،2009
 المفروض واالقتصادي السياسي للحصار نتيجةً االقتصادية المؤشرات أهم في تراجعاً غزة
 األخيرة اإلسرائيلية للحرب امتداداً كانت 2009 عام بداية أن إلى إضافة ،2007 عام منذ عليه
 شهدتكما ، غزة لقطاع المختلفة تصاديةاالق األنشطة وجميع التحتية البنية طالت التي

 مقارنة )%9.3( بنسبة 2010 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج في نمواً الفلسطينية األراضي
 التقديراتوتشير . )1 :2010 ،)أ( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( 2009 عام مع

 العام خالل الفلسطينية راضيلأل اإلجمالي المحلي الناتج نمو إلى الثابتة باألسعار األولية
حيث بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي . 2010 العام مع بالمقارنة )%10.7( بنسبة 2011

مليون دوالر  )1,203( ألسعار الثابتة في الضفة الغربيةبا 2011خالل الربع الرابع من العام 
د من الناتج المحلي بلغ نصيب الفر، وليون دوالر أمريكيم )439(أمريكي، وفي قطاع غزة 

 2011دوالر أمريكي خالل العام ) 1,614(اإلجمالي في األراضي الفلسطينية باألسعار الثابتة 
 لإلحصاء المركزي الجهاز( 2010بالمقارنة مع العام ) %7.4(مسجالً ارتفاعاً بنسبة 

 نصیب الفرد من الناتج المحلي )4.4(ویوضح الجدول رقم  .)1: 2012 ،)أ( الفلسطيني

 .خالل سنوات مختارة اإلجمالي في األراضي الفلسطینیة
  )4.4(جدول رقم 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة اإلجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي
  2010 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

التقدير 
  السنوي

1,612 1,428  1,270  1,070  1,195  1,317  1,387  1,275  1,298  1,290  1,390  1,502  

  )389: 2010 ،2009 الفلسطيني لسنة اإلستراتيجي التقرير: (المصدر
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 لسن ينتمون الذين األفراد جميع عن الدولية العمل منظمة معايير حسب البطالة تعبر
 وقاموا للعمل مستعدين الفترة هذه خالل وكانوا األعمال، من نوع أي في بداًأ ايعملو ولم العمل
 األصدقاء سؤال االستخدام، مكاتب في التسجيل الصحف، مطالعةك الطرق بإحدى عنه بالبحث
 إجمالي على العمل عن العاطلين عدد بقسمة البطالة معدل احتساب ويتم، ذلك غير أو واألقارب
 األراضي في البطالة معدل انخفضوبناء على التعريف السابق  .العاملة القوى في المشاركين
 القوى في وتعتبر المشاركة .2011 عام%) 21.0( إلى 2010 عام%) 23.7( من نيةالفلسطي
 أشارت وقد العمل، فرص توفير في وفاعليته العمل سوق نشاط لمدى أساسياً مؤشراً العاملة
 الفلسطينية األراضي في العاملة القوى في المشاركة نسبة رتفاعا إلى العاملة القوى مسح نتائج
 مقارنة 2011 العام في%) 44.4( النسبة بلغت حيث ،2010 العام مع قارنةم 2011 العام في
 خالل العاملة القوى سمات أهم) 4.5(ويوضح الجدول رقم  .2010 العام في%) 41.1( مع

 ).20: 2012 ،)ب( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( 2011-2004 الفترة
  

  )4.5(جدول رقم 
 معايير حسب( 2010- 2004 والمنطقة العاملة القوى ماتس أهم حسب فأكثر سنة 15 األفراد

  )الدولية العمل منظمة
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004سمات القوى العاملة 

    األراضي الفلسطينية
  44.4  41.1  41.6  40.3  41.7  41.3  40.7  40.4نسبة المشاركة في القوى 

  21.0  23.7  24.5  25.7  21.7  23.6  23.5  26.8  نسبة البطالة

    الضفة الغربية
  47.3  43.7  43.8  42.1  43.7  44.1  42.9  42.5نسبة المشاركة في القوى 

  16.6  17.2  17.8  20.1  17.9  18.6  20.3  22.9  نسبة البطالة

    قطاع غزة
  39.5  36.4  37.6  36.2  37.9  36.1  36.7  36.4نسبة المشاركة في القوى 

  30.3  37.8  38.6  41.0  29.7  34.8  30.3  35.4  نسبة البطالة

، )أ(الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهاز(، )15: 2009، )أ( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( :المصدر
 ).20: 2012 ،)ب( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز(، )18: 2011

 ،عامل ألف) 502( الفلسطينية ضياألرا في بأجر المستخدمين الفلسطينيين عدد بلغ
 الحكومي القطاع في) %36( يعمل حين في الخاص، القطاع في منهم )%50( حوالي يعمل
 ،)ج(الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهاز(والمستوطنات  إسرائيل في يعملون) %15(و

 شيكل،) 91.1( بلغ 2011 عام للعاملين اليومي األجر معدل أن إلى النتائج تشيرو .)2 :2011
) 159.6( مقابل الخاص القطاع في شيكل )67.6(و الحكومي القطاع في شيكل) 90.2( بواقع
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 المستوى حسب الشهرية األجور بمعدالت يتعلق وفيما. والمستوطنات إسرائيل في شيكل
 بمبلغ فأعلى البكالوريوس لحملة بأجر للمستخدمين شهري أجر معدل أعلى سجل التعليمي

 ).32-30: 2012 ،)ب( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( شيكل) 2,808(
  

 توفير في إسرائيل على يعتمد غزة قطاع في االقتصاد بقي 1967 عام االحتالل منذ
) 70,000( مجموعه ما غزة قطاع ويملك. العمل سوق عن فضالً واالستيراد، التصدير فرص
 المنتجات من طن) 300,000-280,000( إنتاج على والقدرة الزراعية األراضي من دونم

 الزراعي القطاع كان الحصار، قبل. التصدير محاصيل من ثلثها يعتبر والتي سنوياً، الزراعية
 لتلبية أساساً موجهاً الزراعي اإلنتاج وكان شخص) 40,000( من ألكثر عمل فرص يوفر
 تصدير لىع معيشتهم في يعتمدون مزارع) 5,000( حوالي وكان الفلسطيني، المحلي الطلب

 فرض ومنذ األخضر، والفلفل القرنفل وزهور الصغيرة والبندورة الفراولة من المحاصيل
 تقرير( مسدود طريق إلى االقتصادية األنشطة من األنواع هذه وصلت 2007 عام في الحصار
  ).38: 2010 المحتلة، الفلسطينية األرض - اإلنسانية  التنمية

  

 وجه على غزة قطاع وفي عام بشكل لفلسطينيةا األراضي في الخاص القطاع ويشكل
 فرص كافة من )%53( يولد حيث االقتصادي والتطور التنمية عملية في أساسياً محركاً التحديد
 من حدت وهدامة تعسفية لممارسات هدفاً القطاع هذا كان االحتالل سني مدار وعلى العمل،
 القدرة انخفضت فقد. قبوالً اإلنتاجية وياتمست ادني عند البقاء وعلى النمو على القطاع هذا قدرة

 نسبة إلى األقصى انتفاضة بداية قبل )%76( نسبة من القطاع في الخاص للقطاع اإلنتاجية
 الفترة في لتصل زخمها من بعضا واستعادت ،2001 عام من األول الربع خالل )31.1%(

 فرض ومنذ انه إال ،)%46( معدل إلى 2007 ويونيو 2006 الثاني كانون بين ما الممتدة
 إلى مباشرة اإلنتاجية الطاقة انخفضت 2007 يونيو منصف غزة قطاع على الشامل اإلغالق
 القطاع مؤسسات من%) 43( من أكثر أن إلى األولية اإلحصاءات وتشير. )%11( معدل
 المؤسسات تلك من%) 55( من أكثر أن حين في بالكامل التجارية أنشطتها بوقف قامت الخاص

  ).3: 2008 الخضري،( %)75( تتجاوز بنسبة التجارية أنشطتها ضتخف
 

 غزة في الصناعية العمليات من%) 98( أن الفلسطينية للصناعات العام االتحاد ويقدر
 من انخفضت غزة قطاع في المصرفي القطاع أنشطة أن إلى التقديرات وتشير .اآلن نشطة غير

 يعتمد مماثل، نحو وعلى). %7( حوالي إلى الفلسطيني المصرفي العمل مجموع من) 40%(
 من) %4( بـ سابقاً تسهم كانت والتي بغزة األسماك صيد صناعة على شخص) 30,000(

 تقلص بسبب األسماك صيد صناعة فتعاني الحاضر الوقت في أما. اإلجمالي المحلي الناتج
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 وفقدان ،)سرائيلياإل الجيش قبل من المفروضة القيود بسبب( الصيد مناطق إلى الوصول فرص
 .اإلسرائيلي الجيش جانب من والتهديدات والتلوث، المصبوب، الرصاص عملية خالل المعدات
 في العمل فرص تقلص من رافقه وما الحصار واقع على الردود أحد" األنفاق اقتصاد" ويمثل
 تيال السلع من واسعة مجموعة لتهريب مصر إلى غزة من األنفاق التجار حفر فقد. التوسع
 مهماً ومصدراً للغاية، مربحاً عمالً األنفاق وأصبحت ،الحصار نتيجة متوفرة غير أصبحت
 التنمية تقرير(فيه  يعملون الذين ألولئك قاتل بل ال خطر ولكنه الرسمي، غير الرزق لكسب

 ).39-38: 2010 المحتلة، الفلسطينية األرض - اإلنسانية 
  

  الفقر
 أساس على وقام 2006 عام في المحتلة الفلسطينية لألرض الرسمي الفقر خط تحديد تم
 المنزلية، واللوازم والسكن، المالبس، من الضرورية الغذائية المواد من الفرد استهالك متوسط

) 2,300( الفقر خط وبلغ. والنقل والتعليم، والصحية، الشخصية والرعاية والفراش، واألواني،
 عام وفي ،أطفال وأربعة بالغين شخصين من ونةمك ألسرة دوالراً) 581( نحو شهرياً شيكل

 نحو: السكان عدد ثلث من قليالً أقل فقر في يعيشون الذين األشخاص عدد كان 2008
 التنمية تقرير( غزة قطاع في شخصاً) 729,880(و الغربية الضفة في شخصاً) 477,360(

 نسبة أن إلى الدولي البنك بيانات تشيرو ).39: 2010 المحتلة، الفلسطينية األرض - اإلنسانية
 2006 عام في) %33.2( من ارتفعت مدقع فقر في يعيشون الذين غزة قطاع في الفلسطينيين

 من عالية نسبة وتتلقى. تقريباً شخص مليون نصف يعادل ما أي 2007 عام في) %35( إلى
 الدخل اهذ حسم حال وفي ،نقدية أو غذائية مساعدات المحتلة الفلسطينية األرض في السكان
 في%) 45.7(و غزة قطاع في%) 79.4( إلى ستصعد الفقر معدالت فإن المعونات، من المتأتي

وتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  ).World Bank, 2008: 20( الضفة الغربية
 الحقيقية االستهالك ألنماط وفقاً األفراد بين الفقر معدل بلغ 2010 عام خاللالفلسطيني أنه 

 خالل )%26.2( مقابل) غزة قطاع في %38.0و الغربية الضفة في %18.3( بواقع )25.7%(
  ).غزة قطاع في %38.3و الغربية الضفة في %19.4( بواقع 2009 عام

  

 العالقات ألن نظراً المحتلة الفلسطينية األرض في حادة غذائية أزمات تحدث ولم
 لدراسة وفقاً ذلك، ومع. الحاد الجوع احتمال استبعاد إلى تميل تقليدياً القوية االجتماعية
 ،2008 عام في أجريت والزراعة األغذية ومنظمة واألونروا العالمي الغذاء لبرنامج استقصائية

. 2006 عام في%) 34( مقابل الغذائي، األمن انعدام من يعانون السكان من%) 38( أن تبين
 في%) 25( كان بينما ،%)56( بلغ حيث غزة، قطاع في انتشاراً أكثر الغذائي األمن وكان
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 الالجئين غير من%) 44( الغذائي األمن انعدام من معاناة أكثر الالجئون وكان. الغربية الضفة
 ويكمن .)FAO/WFP, 2007: 30( المخيمات في%) 50( الغذائي األمن انعدام وبلغ%) 33(

 وكذلك االحتالل، سياسات عن الناجم والسياسي االقتصادي األمن انعدام في الغذائي األمن انعدام
 المصاحبة والعقوبات لغزة، اإلسرائيلي والحصار األخيرة، اآلونة في الداخلي الفلسطيني النزاع
  .)FAO/WFP, 2007: 41( المانحة البلدان فرضتها التي

  

 الصحة
 الصحة منظمة تعتبر الفلسطينيون يواجهها التي الواضحة الصعوبات من الرغم على

 بالثناء جديرة لدرجة معقولة المحتلة الفلسطينية لألراضي العامة الصحية الحالة العالمية
)WHO, 2005: 9( البشرية المناعة نقص فيروس وحاالت عليها، القضاء تم فالمالريا )اإليدز (

 من سلسلة بسبب والحصبة والسل األطفال شلل من كبير حد إلى السكان ويخلو للغاية منخفضة
 :Palestinian National MDG Steering Committee, 2005( الناجحة التحصين برامج

 مثل المعدية غير فاألمراض سريع وبائي تحول مرحلة في يمرون الفلسطينيين أن غير )43
 كأسباب المعدية األمراض على طغت قد والسرطان والسكري الدم ضغط وارتفاع القلب أمراض
 القلب أمراض الرئيسية الوفاة أسباب لتشم المثال، سبيل على. والوفيات لالعتالل رئيسة

 ,WHO( %)8.9( والحوادث%) 9( والسرطان%) 11.1( الدماغية والسكتة ،%)20.1(

 فقد المعابر، وإغالق الحصار بسبب األدوية في الشديد النقص إلي باإلضافة هذا ،)10 :2005
 األطفال أمراض ةأدوي يشمل بما األدوية، بعض في نقص بوجود العالمية الصحة منظمة أفادت

 والعيادات المستشفيات في الطبية والمستلزمات المزمنة األمراض وعالجات الحيوية والمضادات
 السفر للخارج للحصول على من حرجة أوضاع من يعانون الذين المرضى حرم كما. الصحية

: 2008 زقوت،( بالخطر حياتهم هدد مما غزة في متوفر غير طبي عالج من إليه يحتاجون ما
11.(  

  

 التي المسوح بيانات عواق من 2010 عام نهاية الفلسطينية األراضي في الصحي الواقع وعن
 لإلحصاء المركزي الجهاز( التالي إلى البيانات تشير اإلدارية والسجالت اإلحصاء أجراها

 ): 3-1: 2011 ،)ب(الفلسطيني 

 معدل بلغ حين في. ىمشف) 76( بلغ الفلسطينية األراضي في العاملة المستشفيات عدد −
 الرعاية مراكز عدد وبلغ). 1.26( الفلسطينية األراضي في مواطن) 1000( لكل األسرة
  .2010 عام بداية صحياً مركزاً) 665( األولية الصحية
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 وقد ،الفلسطينية األراضي في حية والدة ألف لكل) 20.6( الرضع وفيات معدالت بلغت −
 آخر جانب من ،الماضية العشر السنوات خالل %)19.2( بمقدار المعدالت هذه انخفضت

 األراضي في حية والدة ألف لكل) 25.1( الخامسة دون األطفال وفيات معدل بلغ
  .الماضية العشرة السنوات خالل%) 13( حوالي المعدالت هذه انخفضت وقد ،الفلسطينية

 يف األقل على واحد مزمن بمرض مصابون فأكثر سنة) 18( األفراد من%) 18.2( −
 السنوات في عليه كانت عما%) 58.2( بمقدار النسبة هذه ارتفعت وقد. الفلسطينية األراضي
 . 2000 عام%) 11.5( كانت حيث الماضية، العشرة

 واالجتماعية االقتصادية للظروف طبيعية ونتيجة العامة النفسية الصحة صعيد ىوعل −
 مؤخراً أعدتها إستراتيجية ةوثيق أظهرت فقد الحصار لواقع باإلضافة والسكنية والصحية
) %100( أن الفلسطينيين واقع بخصوص  وحقوقية إنسانية وجهات العالمية الصحة منظمة
 أمل لديهم ليس بأنه) %92( شعر فيما بالتوتر، يشعرون بأنهم أفادوا قد السكان عموم من
 عن الخارجة الظروف بسبب المتواصل الغضب مشاعر عن) %84( وعبر المستقبل، في

 ).12: 2008 زقوت،( تحكمهم

  التعليم
 لهذا الحكومات تولي حيث المجتمع، في القطاعات أهم من اًواحد التعليم قطاع يمثل

 المستوى أن كما. الشعوب مستقبل في الحقيقي االستثمار يمثل انه إذ خاصاً اهتماماً القطاع
 االجتماعي الصعيدين على المجتمع في الحاصل التقدم تقريبي بشكل ولو يعكس للسكان التعليمي

 الفلسطيني المجتمع أدرك وقد. العاملة القوى نوعية حول واضحة صورة ويعطي واالقتصادي
 إلى دفعه والحضارية مما الثقافية هويته تنمية في يكمن واستمراره بقاءه جوهر أن زمن منذ
  .ألبنائه والتعليمي الثقافي المستوي رفع أجل من طاقاته كل تجنيد

  

 العالم في المعدالت اقل من الفلسطينية األراضي في البالغين بين األمية معدالت وتعتبر
%) 8.3(و للذكور%) 2.6( بواقع ،%)5.4( فأكثر سنة) 15( األفراد بين األمية نسبة بلغت حيث
 2008- 2005 األعوام في العربية الدول في%) 27.6( بلغت حين في ،2009 العام في لإلناث
: 2010، )ب(الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهاز(لإلحصاء  اليونسكو معهد بيانات حسب

 كثر،فأ سنة )15( فراداأل بين مييناأل نسبة في نخفاضاال مقابلأنه ) 4.6(جدول  ويوضح ).1
 يوضحفيما  ).علىفأ متوسط دبلوم( عالية علمية مؤهالت على الحاصلين نسبة في ارتفاع هناك
 وكليات الجامعية والكليات الجامعات في التدريسية والهيئة خريجينوال الطلبة أعداد) 4.7( جدول
 االتجاهات بعض الجامعي بالتعليم الملتحقات اإلناث أعداد من يتضحو الجنس حسب المجتمع
  .التعليمي النظام في الجنسين بين التفاوت من الحد في  المجتمع في سادت التي اإليجابية
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  )4.6(جدول رقم 
 2010-2007 التعليمية الحالة حسب) فأكثر سنة 15( الفلسطينيين للسكان النسبي التوزيع

 السنة الحالة التعليمية
2007 2008 2009 2010 

 5.1 5.4 5.8 6.1 أمي

 5.4 6.3 6.4 7.3 يقرأ ويكتب

 13.8 15.6 16.0 17.2 ابتدائي

 34.5 36.8 36.1 35.9 إعدادي

 24.7 21.0 21.8 20.4 ثانوي

 5.1 4.8 5.1 4.7 دبلوم متوسط

 11.4 10.1 8.8 8.4 بكالوريوس فأعلى

  ).35: 2011، )أ(الفلسطيني  لإلحصاء المركزي الجهاز: (المصدر            
   

  )4.7(جدول رقمال
 المجتمع وكليات الجامعية والكليات الجامعات في التدريسية والهيئة والخريجين الطلبة أعداد

  2009/2010-2005/2006 الجنس حسب
 المؤسسة والعام

 الدراسي
ةالتدريسيالهيئة  الخريجين الطلبة  

 كال أنثى ذكر كال أنثى ذكر كال أنثى ذكر
 الجامعات والكليات الجامعية

2005/2006 64 737 74 401 139 138 7,321 10,046 17,367 3 921 689 4 610 
2006/2007 72,034 86,098 158,132 8,896 12,883 21,779 2,614 533 3,147 
2007/2008 75,221 92,763 167,984 .. .. .. 3,725 802 4,527 
2008/2009 .. .. .. 10,928 16,201 27,129 .. .. .. 
2009/2010 78,132 104,321 182,453 .. .. .. 4878 1061 5939 

 كليات المجتمع
2005/2006 6 364 4 771 11 135 1 482 1 342 2 824 512 155 667 
2006/2007 6 319 4 922 11 241 1 794 1 702 3 496 505 158 663 
2007/2008 8 155 4 817 12 972 .. .. .. 435 112 547 
2008/2009 .. .. .. 1601 1476 3077 .. .. .. 
2009/2010 6,955 4,659 11,614 .. .. .. 383 116 499 

  ).2010، )ج( الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء : (المصدر
 الجامعات في العليا والدراسات والبكالوريوس المتوسط الدبلوم وخريجو طلبة تشمل الجامعية والكليات الجامعات بيانات*: 

 . الجامعية والكليات

 .متفرغون والغير المتفرغون التدريس هيئة أعضاء**: 

  .متوفرة غير البيانات(..): 
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 الجنسين بين اةالمساو وتحقيق المرأة تمكين
 اآلن وحتى الماضي القرن في التسعينات عقد منتصف منذ الفلسطينية األراضي شهدت

. واالقتصادية االجتماعية المساواة في حقها فيه بما المرأة، قضايا تفعيل مجال في قوياً حراكاً
 النوع ووحدات المرأة شؤون ووزارة المرأة، حقوق مجال في العاملة للمنظمات وكان
 في اإلنجازات من العديد وتحقيق المرأة قضايا تفعيل في محوري دور الوزارات في جتماعياال
 طويل طريق هناك مازال أنه إال المتحققة، اإلنجازات من الرغم وعلى ولكن. المجال هذا

 لصالح وتجاوزها المساواة، تحقيق تم التعليم قطاع في فمثالً المنشودة، المساواة إلى للوصول
 إلى بحاجة فروق هناك زالت ما النوعي الجانب في بينما الكمية، الناحية من وذلك المرأة،
 العمل مجال في وكذلك العالي، التعليم في اإلناث بها تلتحق التي التخصصات نوعية مثل جسر،
 المواقع في الفلسطينية المرأة تمثيل يزال وما متدنية، العاملة القوى في المرأة مشاركة زالت ما
 عام التشريعي المجلس انتخابات ففي الرجال، مع مقارنة قليالً القرار اتخاذ ومراكز ريعيةالتش

 انتخابات وفي التشريعي، المجلس مقاعد مجمل من%) 5.7( نسبة على النساء حصلت 1996
 تدني على تؤثر التي العوامل من العديد وهناك%) 12.9( إلى النسبة ارتفعت 2007 عام

 التعليمية بالخلفية تتعلق وأخرى والتقاليد بالعادات تتعلق عواملمنها  للمرأة السياسية المشاركة
 ).30- 25: 2009 ،)ب( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( للمرأة

 

 البيئة
 الطبيعي غير لالستنزاف نتيجة حقيقية ألخطار الفلسطينية األراضي في البيئة تتعرض

 الدستور مسودة أن علماً ،الطبيعية والمصادر ألرضا على الفلسطينيين سيطرة وعدم للموارد
. لإلنسان أساسي حق هو ونظيفة سليمة بيئة في العيش أن على أكدت 2005 لعام الفلسطيني

 هذا تأمين يصعب فإنه فلسطين في البيئة قطاع يواجهها التي الكثيرة التحديات ظل في ولكن
 السيطرة من الفلسطينيين يحرم الذي الرئيسي السبب اإلسرائيلي االحتالل استمرار ويعتبر. الحق
: 2009 ،)ب( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( المياه وخاصة الطبيعية مواردهم على
 األرض في البيئة استقرار على تؤثر التي القضايا أصعب من واحدة المياه تعد حيث ،)53

 نصيب أن إلى العالمي الصعيد على 2006 اإلنسانية التنمية تقرير أشار وقد ،المحتلة الفلسطينية
 العالم، في المياه ندرة مستويات أعلى أحد يمثل غزة، في وبخاصة المياه، من الفلسطيني الفرد

 ويمثل. المشتركة المياه إدارة وأسلوب المياه نقص من كل الندرة هذه حدوث في ويساهم
 عن الناجم والتلوث البحر مياه عبر الملوحة زيادة جانب إلى الجوفية، المياه منسوب انخفاض
 اإلنسانية التنمية تقرير( المتاحة المياه وكمية نوعية من لكل تهديداً الصحي، الصرف مياه تسرب

  ).48: 2010 المحتلة، الفلسطينية األرض - 
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  المبحث الثالث

  هجرة الكفاءات في األراضي الفلسطينية
  

نوعها  في واستثنائية فريدة ظاهرة الزمان من ونيف قرن منذ الفلسطينية الحالة تشكِّل
 واالقتصادية السياسية التقلبات من مجموعة من عام بشكل الفلسطيني الشعب حيث عانى
 على كبير بشكل أثرت والتي الحاضر، يومنا وحتى 1948 عام االحتالل بداية منذ واالجتماعية
 بشكل والمتراكمة ةالمتزايد األعداد تحمل على قادر غير أصبح بحيث العمل، سوق معطيات
 الفلسطينية األراضي على حلت التي السياسية الظروف نكما أ. العاملة ىوالق في سنوي

 النفطية الثورة إبان العربية الدول من العديد شهدتها التي االقتصادية التطورات إلى باإلضافة
 لم الفترة، هذه ظل وفي. البلدان تلك إلى الهجرة إلى الفلسطيني الشعب أفراد من الكثير دفعت
 األراضي داخل من الجماعات أو األفراد هجرة عملية على مشرفة جهة أو سلطة هناك يكن

 تجاه اتخذ إجراء أو سياسة أي هناك يكن لم السلطة قيام وقت وحتى الخارج، إلى الفلسطينية
 لمعلوماتوا للبيانات رئيسي مصدر أي هناك يكن مل وبالتالي الظاهرة، هذه من الحد أو الرقابة
وآخرون،  مطرية(الهجرة  موضوع وراء الرئيسي السبب يبين المهاجرين باألفراد المتعلقة
2008 :6(.  

 

 في الثالث الترتيب تحتل غزة وقطاع الغربية الضفة أن إلى بيانات من يتوفر ما ويشير
 فةباإلضا ،الهجرة معدالت حيث من مصر والمغرب بعد أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة
 األكثر" الهجرة ممرات" من عدد من رئيسياً جزئاً تمثل غزة وقطاع الغربية الضفة فإن ذلك إلى

 الغربية الضفة" و" سوريا - غزة وقطاع الغربية الضفة" الممران يعتبر حيث العالم، في حيوية
 The World( العالم مستوى على للهجرة ممرات عشر أعلى من اثنين" األردن- غزة وقطاع

Bank, 2011: 29.(  
  

 الصادرة »الحياة« صحيفة هجرة الفلسطينيين أوردت لظاهرة الراهن للواقع قراءة وفي
 الضفة في خطيرة هجرة ظاهرة« تحت عنوان تقريراً مفصالً 11/12/2006 يوم

 نية عن تتحدث قلِّتها على اإلحصائيات أن التقرير وذكر ،»نزف الكفاءات وتفاقم..والقطاع
 فلسطيني هجرة طلب) 50,000( من أكثر هناك وأن الهجرة، الفلسطيني بالشبا من) 44%(

 القضية هذه يتابع الذي العسل أبو رياح المطران عن ونقلت ،األجنبية القنصليات مختلف لدى
 على حصل قد) ألف الخمسين أي( منهم فلسطيني شاب آالف عشرة إن" قوله بالغ وقلق باهتمام
 طويلة القائمة وإن. تشيلي كندا، المتحدة، الواليات: أبرزها فة،مختل دول إلى دخول تأشيرات
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 وجه على منهم والشباب الفلسطينيين، هجرة ظاهرة أن إلى مشيرا ،"تخيله نحو ال يمكن على
 التي األقصى انتفاضة من األولى السنة في األمنية األوضاع تدهور مع تتفاقم بدأت الخصوص،

 العمل عن العاطلين نسبة وارتفعت التجول ومنع الحصار رضفُ حيث ،28/9/2000 في اندلعت
 السنة تلك في) %22( من الشباب أوساط في بالهجرة يفكر من نسبة ارتفعت وقد. الفقر وتفاقم
 القدس في األجنبية الدول قنصليات تحفظ رغم أنه وأضاف ،2006 العام أواخر في) %44( إلى
 تقدم عن أفصح األسترالي الهجرة مكتب أن إال الهجرة، بطلبات المرتبطة األرقام ذكْر عن

فلسطيني  شاب) 130( مقابل لالنتفاضة، الرابعة السنة في هجرة بطلبات فلسطيني شاب) 1000(
  ).25: 2008الدولية،  فلسطين مؤسسة(1999 عام فقط

  

الفلسطينية والتي أعلنـت   األراضي في األول الهجرة مسح وفي هذا السياق تشير نتائج
ـ ي الفلسـطينية  ضهاجروا لإلقامة خارج األرا )32,000(حوالي أن  27/12/2010 في الل خ

 ويوضح الشكل ،ن هذا العدد ال يشمل األسر التي هاجرت بالكاملأعلماً ب ،2009 –2005الفترة 
 أن المسـح  نتائج تشيركما  .شخص يهاجرون للخارج سنوياً) 7,000(أن أكثر من ) 4.2( رقم

 ثلـث  أن النتـائج  بينتو، للخارج األقل على واحد مهاجر لديها لسطينيةالف األسر من) 6.7%(
 ،)سنة 44-30( عمر في المهاجرين من )%26( وحوالي ،)سنة 29-15(عمر في هم المهاجرين
 لكـل  ذكر مهاجر )152( بواقع اإلناث بالمهاجرات مقارنة الذكور من المهاجرين نسبة وترتفع

  ).1: 2010، )د(المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز ( اإلناث من مهاجرة )100(
  

  )4.2(شكل رقم 
  2009-2005 في الفترة الخارج إلى من األراضي الفلسطينية المهاجرون

           
  ).1: 2010، )د( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: (المصدر
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 المتعلقـة  األسباب كانت للخارج بالهجرة للرغبة الرئيسية األسباب عن االستقصاء وعند
 والتعلـيم  الفلسـطينية،  األراضـي  فـي  المناسب العمل توفر وعدم المعيشية الظروف بتحسين
 مسـتوى  لتحسـين %) 39.3( بواقع ،للهجرة الفلسطينيين تدفع التي األسباب أكثر هي والدراسة
 يوجـد  وال. والدراسة لتعليمل%) 18.7(و مناسب، عمل فرص توفر عدمل%) 15.2(و المعيشة،
 النعدام بالهجرة الرغبة باستثناء غزة وقطاع الغربية الضفة بين ما الجانب هذا في كبير اختالف
 مقارنة القطاع في%) 13.8( بلغت إذ الغربية، بالضفة مقارنة غزة قطاع في أعلى فكانت األمن

  ).21: 2010، )هـ(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( الغربية الضفة في%) 5.6(
  

 العلمي تحصيلهم المهاجرين إجمالي ثلث من أكثر أن) 4.3( رقم الشكل ويوضح
 في العامة، الثانوية شهادة على حاصلين المهاجرين ثلث من أكثر أن كما فأعلى، بكالوريوس

 .المهاجرين إجمالي من )%1( علمي مؤهل أي يحملون ال ممن المهاجرين نسبة تتجاوز لم حين
 ،الهجرة في يرغبون) سنة 59-15( األفراد جملم من )%13( حوالي أن النتائج وأظهرت
 الغربية الضفة مع مقارنة قريبة النسبة تبدو غزة، قطاع في الصعبة الظروف من الرغم وعلى

 من )%23( حوالي أن النتائج بينت كما). غزة قطاع في% 12و الغربية الضفة في% 14 نحو(
 األفراد نسبة وبلغت العربي، الخليج دول إلى الهجرة في يرغبون) سنة 59-15( األفراد إجمالي
 إلى الهجرة في يرغبون )%28( ونحو ،)%15( حوالي أمريكا إلى الهجرة في يرغبون الذين
إليها  الهجرة في يرغبون التي الدول )%18( نحو يقرر أو يحدد لم حين في أخرى، أجنبية دول

 .)3: 2010، )هـ(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (
  

  )4.3( شكل رقم
-2005 في الفترة التعليمية الحالة حسب الخارج إلى من األراضي الفلسطينية المهاجرون

2009 

         
  ).1: 2010، )د( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: (المصدر
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) %27( الفلسطينيين ثلث أن إلى الفلسطينية األراضي في اإلنسانية التنمية تقرير أشارو
 في هي عما) %34( غزة قطاع في النسبة هذه وتزيد ،الفرصة لهم أتيحت إن الهجرة سيختارون
 الضعفين بمقدار أعلى لذلك السبل توفرت إذا بالهجرة الرغبة وتعتبر). %24( الغربية الضفة
 تشغيل فرص على حصوالً األقل وهم) %40( سنة )24- 18( العمرية الفئة في هم من بين

 األسباب) 4.8( رقم الجدول ويوضح %).20( سنة )54- 45( العمرية الفئة مع بالمقارنة كامل،
 أهميتها في تتفاوت في األراضي الفلسطينية والتي الهجرة في الرغبة وراء شيوعاً األكثر الثالثة
 التنمية تقرير( غزة قطاع في أو الغربية الضفة في يقيم الشخص كان إذا لما وفقاً ملموس بشكل

  ).160-159: 2010 ،المحتلة الفلسطينية األرض -  اإلنسانية

  )4.8(جدول رقم 
  الهجرة حسب منطقة اإلقامةفي  الرغبة وراء الثالثة الرئيسية األسباب

  المنطقة  السبب
  قطاع غزة  الضفة الغربية

  %18  %37  البحث عن عمل

  %47  %41  البحث عن حياة أفضل

  %24  %11  البحث عن بيئة أكثر أماناً

  ).160: 2010 المحتلة، الفلسطينية األرض - اإلنسانية التنمية تقرير(: المصدر          
 

 والخبرة المعرفة نقل عبر الفلسطيني الكيان بناء في الشتات ومساهمة العودة

 العودة هجرة أرقام بعض
 كنتيجة( أوسلو قبل واحدة العائدة، الهجرة من موجتان وقعت المحلي الصعيد على

 هو ما عن اختالفهما على وهما. أوسلو اتفاقية تنفيذ أعقاب يف واألخرى ،)الثانية الخليج لحرب
 حيث من سواء باالهتمام، جديرة مؤشرات تعطيان أنهما إال الالجئين، لعودة بالنسبة متوقع

 الشنار،( واالجتماعية االقتصادية واآلثار االنعكاسات أو والنتيجة السبب أو والشكل المضمون
2005 :24(: 

 االضطرارية بالعودة العودة هذه تمتاز ):الثانية الخليج حرب بعد ائدونالع( األولى الموجة −
 .وظائفهم فقدان نتيجة بأسرهم والتحاقهم والخليج، الكويت من الفلسطينيين العاملين لمئات

 إحصائية أرقام وجود عدم من الرغم على ):أوسلو اتفاقية بعد العائدون( الثانية الموجة −
 وبحسب. عام بشكل العائدين عن فكرة لدينا فإن أوسلو اتفاقية على يعالتوق بعد للعائدين دقيقة
 العائدين مجموع بلغ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز به قام الذي السكاني التعداد
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 شخصاً) 267.355( الخارج في سابق معتاد إقامة مكان لهم كان ممن الفلسطينية لألراضي
 اوكانو الفلسطينية األراضي سكان من) %10.5( هؤالء ويشكل. 1997 العام نهاية حتى
 . 1997 عام للسكان العام التعداد ضمن بالفعل

 
  ):21-20: 2009 دريدي،( التالية البيانات إلى دريدي دراسة وتشير

 من) %65.3( الغربية الضفة إلى 1997 عام بيانات وفق الخارج من العائدين نسبة شكلت −
 إلى الخارج من العائدين أن يعني مما غزة، طاعلق) %34.7( مقابل العائدين مجمل

 من كثيرا تقترب بنسبة غزة وقطاع الغربية الضفة بين توزعوا قد الفلسطينية األراضي
  .المنطقة حسب الفلسطينية األراضي سكان توزيع

 المستويات من ملحوظ بشكل أعلى تعليم بمستويات الخارج من العائدين خصائص تتسم −
 كانوا العائدين من كبير عدد أن ظل في معقوالً يبدو وهذا الفلسطينية، ياألراض في السائدة

 .عليا علمية مؤهالت على والحصول العالي التعليم اجل من الفلسطينية األراضي غادروا قد
 

 االفتراضية العودة نمط
 المهنية جالياتها من لالستفادة محتملتين سياستين النامية للدول أن األدبيات أكدت لقد

 سياسة خالل من وإما ،)العودة خيار( الوطن إلى العودة سياسة خالل من إما المغتربة، العلميةو
 خيار( األصل بلد في والعلمية والتقنية الثقافية البرامج طريق عن البعيد واالتصال التعبئة
 إلى دتأ الفلسطينية األراضي إلى الفلسطينيين الالجئين لعودة اآلليات إيجاد صعوبة إن). الشتات
 االفتراضي الفضاء شكل حيث ،"االفتراضية العودة" تسميتها يمكن لعودة جديدة أشكال بروز
 األراضي في نالسياستي استخدمت وقد. أساسي بشكل االنترنت باستخدام المأزق لهذا مخرجاً

 العربية، العمل لهجرة اإلقليمي التقرير( "باليستا"و" توكتن" ينبرنامج خالل من الفلسطينية
2008 :99 -102:(  

 Transfer of knowledge through" (توكتن" المغتربين عبر المعرفة برنامج نقل -1

Expatriate Nationals( "TOKTEN" 

 ،"توكتن" المغتربين عبر المعرفة نقل مشروع) UNDP( اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أطلق
 بهدف مختلفة دولة ثالثين يحوال في الماضية العشرين السنوات في البرنامج تطبيق وجرى
 البرنامج حافز كان البداية في. األم وطنهم إلى الشتات في والتكنولوجيين العلماء خبرات استقدام
 قواعد البرنامج بنى ومن ثم المتطورة الدول إلى هاجرت التي) Brain Gain( األدمغة كسب
) 4000( من أكثر ساهم يناتالتسع ومنذ. الشتات في الوطنيين الخبراء معلومات تشمل بيانات
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 وقد. أشهر تةس إلى واحد شهر من امتدت مهمات طريق عن وذلك األصل، وطنهم في خبير
 وبذلك. األهلي والقطاع الجامعات فيه بما الخاص، والقطاع الحكومات استشاراتهم من استفادت
 المهاجرة األدمغة من االستفادة في دور لها التي الدولية اآلليات من واحدة "توكتن" فكرة تعتبر
 فيها واإلقامة الدول هذه إلى العودة على البعض اآللية هذه شجعت وقد .النامية الدول من

 منذ ساهم إذ الفلسطينية األراضي في الناجحة البرامج من" توكتن" برنامج ويعتبر .نهائية بصورة
 المثال سبيل فعلى. فلسطيني خبير 220 من أكثر استقدام في 2008 عام بداية وحتى إنشائه
 وعلى الغربية، الضفة في كلوي عالج وحدة إنشاء على الفلسطينيين" توكتن" تشاروسم ساعد
 وتنظيم األتمتة تقنيات إلدخال" توكتن" كفاءات استخدمت وقد. للتنمية وطنية خطط تطوير
 بطر في المستشارون ساهم كما ،المدن تخطيط وفي الناشئة، الفلسطينية المؤسسات وبرمجة
  . الفلسطينية الجامعات

 Palestinian" (باليستا" الشتات في الفلسطينيين والتكنولوجيين العلماء شبكة -2

Scientists and Technologists Abroad" (PALESTA" 

 وبلدهم الشتات فلسطيني بين روابط لخلق طموحاً األكثر المشروع" باليستا" مشروع يعتبر
 العلمية المعرفة توظيف إلى 1998 عام منتصف في تأسس الذي المشروع هذا ويهدف .األصلي

 في واالقتصادي االجتماعي التطوير لصالح الشتات في الفلسطينيين للمهنيين والتكنولوجية
 في فلسطينيين ومهنيين ومهندسين علماء عن بيانات قاعدة" باليستا" شبكة وتتضمن. فلسطين
 لتقديم المشتركين بين آمنة نقاش حلقات راءإج في اإلنترنت على الشبكة هذه وتعتمد الشتات
 .الفلسطيني والمجتمع االقتصاد تنمية تهم موضوعات في العلمية وخبرتهم معرفتهم

 :التالي الشكل على الشبكة هذه أهداف سونالمؤس وحدد

 وذلك فلسطين، في وبرامجها التنمية بأخبار دائم إطالع على الشتات في الفلسطينيين إبقاء −
 هذه في والفعالة الكاملة للمساهمة استعداد على يكونوا حتى والتكنولوجيا، بالعلوم قيتعل فيما

 .فلسطين إلى الحضور منهم يطلب حينما الموضوعات
 تتناول التي الجادة المناقشات في الشتات في الفلسطينيين والتكنولوجيين العلماء إشراك −

 .فلسطين في واالجتماعية قتصاديةاال التنمية تهم التي والتكنولوجية العلمية المشاكل
 دفع في لتساهم بها والبدء جديدة، مشاريع تحديد في المغتربين هؤالء مساعدة على الحصول −

 .وتحريكه الفلسطيني االقتصاد
 برامج مثل الفنية المساعدة برامج عبر الوطن إلى فلسطينيين وتكنولوجيين علماء استقدام −

 ".توكتن"
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  مقدمــة
تعتبر الدراسات التي تناولت موضوع التنمية البشرية في فلسطين أو ظاهرة هجرة 

بين موضوع على دراسة تربط  يتم العثورالكفاءات الفلسطينية على وجه التحديد ضئيلة ولم 
لكن من خالل البحث تم العثور على بعض التقارير  ،التنمية البشرية وهجرة الكفاءات الفلسطينية
ودراسات أخرى قليلة ترصد حجم  األراضي الفلسطينيةالتي تتناول موضوع التنمية البشرية في 

ستعراض هذا الفصل ا ويحاول. ظاهرة هجرة الكفاءات سواء في فلسطين أو في العالم العربي
أهم الدراسات التي تسنى الحصول عليها وترتبط مع موضوع الدراسة بشكل مباشر أو ذات صلة 

  .به
 

 استعراض تم للدراسات التي تتعلق بهجرة الكفاءات بشكل خاص وفي عملية االختيار
 الكفاءات هجرة ظاهرة عالمية يوضح وهذا أجنبية أو عربية بلدان من سواء متعددة نماذج
عملية  في الحظوي. الظاهرة هذه مع التعامل في منها واإلفادة الحلول استخالص يف ويساعد
 تتبعها التي والمنهجية لتحقيقه تسعى الذي الهدف بحسب األخرى عن دراسة كل اختالف السرد
 على وانعكاساتها الهجرة دوافع أهم استعراض خالل من التحليلي الوصفي المنهج يتبع فالبعض
 ،السلبية آثارها من والحد منها االستفادة وسبل المهاجرة للعقول المستقبلة الدولو المصدرة الدول

 واحتساب الكفاءات هجرة ظاهرة حجم إبراز في الكمي التحليل أسلوب يستخدم والبعض
 لنتائج تخلص النهاية في لكنها األم، الوطن إلى المهاجرون بها يقوم التي المالية التحويالت

 التخطيط عمليات في االهتمام من المزيد الئهاوإي الظاهرة لهذه االنتباه ورةضر متقاربة من حيث
 من اإلفادة ومحاولةللحد من هجرة الكفاءات العلمية  البشرية لتنميةتيجيات لاوضع اإلسترو

  .المستطاع قدر المهاجرة الكفاءات
  

 سةدرا )11(دراسات محلية، و) 8(دراسة سابقة، منها ) 27(استعرضت الباحثة و
دراسات أجنبية، وعرضت هذه الدراسات وفق الترتيب الزمني من األحدث لألقدم، ) 8(عربية، و

 تفسير وفي الدراسة، أداة بناء الحالية، للدراسة النظري اإلطار إثراء في منها االستفادة تمو
أهم وفيما يلي عرض لهذه الدراسات و .الحالية دراستها في الباحثة ليهاإ توصلت التي النتائج

  .نتائجها وتوصياتها
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  الدراسات المحلية

  )2010محمد، ( دراسة - 1

  .فيه والتعليم التربية ودور العربي الوطن في البشري المال لرأس التنموية األهمية: بعنوان

 ودور العربي الوطن في البشري المال لرأس التنموية األهمية بيان إلى الدراسة هدفت
 في التنمية لخطط والتعليم التربية مخرجات مالئمة مدىدراسة من خالل  ،فيه والتعليم التربية
  .ورفعها التحديات ومواجهة التنمية خطط إنجاح المخرجات هذه تستطيع وهل العربي، الوطن

  :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 اتونظري التنمية نظريات بمسيرة وثيق بشكل ترتبط البشري المال رأس تنمية مسيرة إن −
  .واالجتماعية االقتصادية التنمية لعملية كل من جزء هي البشرية فالتنمية االقتصادي، النمو

 تعود االقتصادية التنمية مجال في النامية والدول المتقدمة الدول بين القائمة الكبيرة الفجوة إن −
 تضع أن األخيرة الدول على يحتم مما البشري المال رأس تكوين إلى كبير حد إلى
  .فيها البشري العنصر إمكانات لتطوير شاملة تراتيجيةإس

  :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 وعن المتطلبات هذه عن المنعزل فالتعليم العمل، سوق متطلبات التعليم يالءم أن يجب −
  .التنمية في فعال بدور يقوم أن يمكن ال المجتمع احتياجات

 ومتطلباتها التنمية أهداف يحقق بما والعملية لعلميةا الدراسات نحو العالي التعليم اتجاه تعزيز −
 .المدربة البشرية الموارد من
 

  )2008وآخرون،  مطرية( دراسة - 2

 والتعليم الصحة لقطاعي استكشافية دراسة مع الفلسطيني المجتمع من األدمغة هجرة: بعنوان
  .العالي

 الصحة قطاعي من كلٍّ في األدمغة هجرة ظاهرة على الضوء إلقاء إلى الدراسة هدفت
 من مجموعة آراء وتحليل وصف على الدراسة منهجية وتقوم. الفلسطينيين العالي والتعليم
 بالهجرة تفكيرهم حول غزة وقطاع الغربية الضفة في العالي والتعليم الصحة قطاع في العاملين
 إلى الدراسة تتطرق كما. مبحوث) 240( عددهم وبلغ ذلك وراء والدوافع الوطن خارج إلى
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 مجموعة آراء تحليل وإلى القطاعين، كال من فلسطينيين مهاجرين) 8( لـ الذاتية التجربة سرد
 وآثار أهمية حول العالقة ذات الوزارات من الوطن مستوى على القرار صنع في المشاركين من

 فادةواالست عليها والسيطرة وتنظيمها الحتوائها بها المعمول والخطوات الخارجية الهجرة ظاهرة
 السكانية التجمعات في المقيمة الفلسطينية األسر من ممثلة لعينة مسح إجراء تم كما. منها

 بالهجرة رأيهم عن لسؤالهم أسرة) 850( عددها بلغ وبيتونيا والبيرة اهللا رام محافظة في الرئيسية
  .أسرتهم أفراد أحد هجرة وعن

  :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 وكان) مؤقتة هجرة %23.8 و دائمة هجرة %7( الهجرة في رغبتهم عن )%30.8( عبر −
 والرغبة%) 79.7( السيئ المحلي واألمني السياسي الوضع هو ذلك وراء الرئيسي السبب
  ).%77.2( التخصص مجال في العلمي التطور في

 األمريكية المتحدة الواليات في المقيمين الفلسطينيين للمهاجرين الحالة لدراسة بالنسبة −
 مع يتوافق عمل إيجاد في كانوا يواجهونها صعوبات عن أولئك عبر عربية ودول وأوروبا
  .هجرتهم قبل وظيفي أمان بأي يتمتعوا لم أنهم كما نسبياً منخفض وبمردود الدقيق صهمتخص

 من )%7.3( أن وجد وبيتونيا والبيرة اهللا رام تجمعات في أسرة )850( شمل الذي المسح في −
 لتحسين أساسي وبشكل بالهجرة يفكرون فأكثر عاماً )15(العمر  البالغين من العينة ادأفر

 )138( العينة أسر لدى أن الدراسة وبينت واألمني السياسي الوضع بسبب أو المادي وضعهم
 أسر عزت وقد 2000 العام في الثانية االنتفاضة بدء بعد منهم %)61.6( غادر مهاجراً،
 من أكثر في المادي الوضع تحسين في األمل إلى أبنائهم هجرة في السبب المهاجرة األفراد
 %).52.9(الحاالت  نصف

  :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 لجذب المواتية والصحية والتعليمية واالجتماعية االقتصادية البيئة خلق إلى السعي ضرورة −
  .عليها والحفاظ الكفاءات

 من التنمية مسيرة في تحتله أن يجب الذي والدور لمحليةا الجامعات هوية تحديد على العمل −
 الكفاءات يخرج مصدراً الجامعات تصبح بحيث األداء ونوعية المطروحة البرامج ناحية
  .العمل سوق يتطلبها التي والنوعية بالكم

 وتوفير ومتابعتهم المهاجرين بشؤون تهتم بالوزارات متخصصة دوائر إعداد على العمل −
 .المهاجرة بالكفاءات المتعلقة الجوانب لمختلف شاملة تبيانا قاعدة
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  )2006أبو الحمص وماضي، ( دراسة - 3

  .الفلسطينية األراضي في تنافسي معرفة اقتصاد لتحفيز تعليم سياسات نحو:  بعنوان

 االقتصادية التحوالت لمواكبة وأهميته المعرفة اقتصاد مفهوم الستعراض الدراسة هدفت
 التنمية جهود تواجهها التي والتحديات الفلسطيني، التعليم منظومة تحليل خالل من وذلك العالمية،
  .المعرفة اقتصاد في للدخول الرسمي، التعليم في البشرية

 من كبيرة نسبة وتخصيص إضافية، موارد عن والبحث التعليم، موازنة رفع إلى الدراسة وتدعو
 وتركز. اإلقراض صناديق طريق عن الطالب ومساعدة التعليم، لمجال الدولية المساعدات
 وتحسين المختلفة، التعليمية المراحل في التعليم جودة تحسين استراتيجيات تطوير على الدراسة
  . التعليم بنوعية المتعلقة الجوانب

  :التوصيات أبرز من وكان

 .العلمي البحث لمجاالت الوطنية السلطة قبل من خاصة ميزانية تخصيصضرورة  −

 وإنشاء التخصص، مجاالت في دولية رخص لمنح خاصة مؤسسات إنشاء باتجاه الدفع −
 والتطوير، البحث، مجاالت في الخاص القطاع مع الفاعلة والمشاركة التدريب، معاهد

  .واالجتماعية االقتصادية والقطاعات
 تحدد اقتصادية وطنية خطة بصياغة وذلك اإلمكان، قدر االقتصادية بالتوجهات التعليم ربط −

  .المستقبلي الفلسطيني االقتصاد ومعالم رؤيا
 دول في يعملون وآخرين فلسطينيين جامعات أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة −

 الجامعات في العلمي البحث في والمشاركة وللتدريس محددة، زمنية لفترات للعمل أخرى
 .الفلسطينية

  

  )2005الخطيب، ( دراسة - 4

  .الفلسطينية األراضي: البشري المال سرأ بناء في التعليم دور:  بعنوان

 األوروبي االتحاد دول( الصناعية الدول بعض تجاربإلى استعراض  الدراسة هدفت
 مجال في الرائدة) وسنغافورة اليابان مثل اآلسيوية الدول وبعض األمريكية المتحدة والواليات
 الرؤية مع انسجاماً أكثر ينيفلسط بشري مال رأس بناء في منها االستفادة بهدف البشرية التنمية

 الرئيسية ثروته البشري المال رأس فيه يشكل عصري اقتصاد بناء على تقوم التي الفلسطينية
  . نموه ومحرك



~ 80 ~ 
 

  :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 تحقيق في  مهماً دوراً يلعب البشري المال رأس تنمية أن المتعددة الدولية التجارب تظهر −
 رأس يلعبه أن يمكن الذي الدور أهميته في يفوق المستدامة واالجتماعية االقتصادية ةالتنمي
  . البشرية التنمية تحقيقل الطرق اقصر من يعتبران والتدريب التعليم وأن العيني، المال

 الطبيعية الموارد لندرة نتيجة إلحاحاً الفلسطينية األراضي في البشرية التنمية عملية تزداد −
 ويبقي. الفلسطينية لألراضي االحتالل أضافها التي التشوهات إلى باإلضافة ساحة،الم وصغر
  .البشرية التنمية عملية في إليها االستناد يمكن التي األساسية الدعائم أهم من التعليم

 مواءمة مدى على سلباً تنعكس عديدة مشاكل من الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات تعاني −
 لدى واضح تصور وجود عدم في المشاكل هذه تتمثل. العمل سوق لمتطلبات الخريجين
 وبين نفسها الجامعات بين مشترك تعاون قيام وأهمية التعليم فلسفة عن الجامعات معظم

  .طرف كل احتياجات على للتعرف االقتصادية والمؤسسات الجامعات

  :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 قطاع في االستثماري المناخ يحسن أن شأنه من ما لك بعمل مطالبة الوطنية السلطة إن −
 الدستور صياغة خالل من ذلك يتم أن ويمكن الجودة لضمان معينة ضوابط ضمن التعليم

 .التعليم قطاع في لالستثمار الخاص القطاع تشجع التي والمالية االقتصادية القوانين ومشاريع

 على القادر البشري المال رأس ناءب مجال في الرائدة الدول بعض تجارب من االستفادة −
 وجعل التنمية، خدمة نحو وتوجيهه المعلومات وأنظمة التكنولوجي التطور استيعاب

  . لها بديالً وليس والمتدربة المتعلمة للعمالة مكمالً عنصراً التكنولوجيا
 يهتم الذي والتطوير بالبحث تعنى الماجستير مستوى على العليا للدراسات جامعة إنشاء −

 .  الفلسطينية والمؤسسات  المجتمع باحتياجات
 

 )2005 اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز( دراسة - 5

  .تطويره وسبل الواقع فلسطين في العالي التعليم: بعنوان

 من كبير قطاع تمس والتي الهامة القضايا أحد على الضوءإلى تسليط  الدراسة هدفت
 التعليم من النوع هذا واقع على التعرف بهدف وذلك العالي، التعليم في الحق مسألة وهي الناس
 إحداث في الطبيعي دوره أداء من ليتمكن به النهوض اجل من مقترح تصور وضع ثم ومن
 بهذا كتبت التي األدبيات مراجعة على منهجيتها في الدراسة اعتمدت وقد. فلسطين في التنمية
 .نتائج من إليه توصلت لما داعمة تطبيقية ةكدراس المقابالت على اعتمادها إلى باإلضافة الشأن
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 مع يتواءم بما فلسطين في العالي التعليم لتطوير اإلجراءات من مجموعة الدراسة اقترحت وقد
 ضوء في وتنميته الفلسطيني المجتمع حاجات مع ينسجم وبما اإلنسان، لحقوق الدولية المعايير
 :اءاتاإلجر هذه ومن. تواجهه التي والتحديات المعوقات

 العمل سوق ومتطلبات التنموية الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم −
 .ورغباتهم الدارسين وقدرات

 مع تتناسب والتي المطلوبة التخصصات أو التعليمية المساقات اختيار ودقة المناهج تطوير −
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط

 وإيجاد ومستواها، نوعيتها وتحسين الجامعات مختلف في ثواألبحا الدراسة برامج تطوير −
 .المختلفة االقتصادية والقطاعات واألبحاث الجامعات مراكز بين الفعلية العالقة

 التعليم لمؤسسات األكاديمية الخطط وضع في الخاص القطاع مشاركة أهمية على التأكيد −
 .العالي عليمالت لمخرجات الرئيسي الموظف يكون سوف انه بصفة العالي

 ومذكرات مؤلفات من التدريس هيئة ألعضاء الفكرية الملكية حقوق حماية إلى السعي −
 على والحفاظ العلمية السرقات من للحد المشروع وغير المرخص غير النسخ من وأبحاث
 .الغير حقوق

 
 )2005 مقداد،( دراسة - 6

  ."غزة قطاع حالة دراسة" الفلسطيني االقتصاد في اإلغاثية الخيرية الجمعيات دور

 الدعم تمارس التي األهلية المنظمات تلعبه الذي الدور مناقشة إلى الدراسة هدفت
دراسته على المنهج  في الباحث واعتمد. الفلسطيني الوطني االقتصاد واستقرار دعم في اإلغاثي

 مختصينال مع المقابالت من مجموعة من خالل الميدانية البيانات جمع حيث تم الوصفي التحليلي
 المستفيدة المجتمع لشرائح موجهة استبانه إلى ضافةباإل ،والمشاريع األعمال أصحاب من وعدد
  .شخص) 250( العينة حجم بلغو اإلغاثي الدعم من

 على آثاره إهمال يمكن ال اإلغاثي الدعم أن :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد
 فرص وخلق االقتصاد استقرار على لتؤثر ترتق لم آلثارا هذه أن غير والمتضررين، الفقراء فئة

 فإنه ذلك ومع. المستدامة التنمية وتحقيق فلسطين في البطالة مشكلة لتخفيض الالزمة العمل
 الجماعية سواء الصغيرة بالمشاريع االهتمام عبر الفقراء لدعم اإلعانات هذه صياغة إعادة يمكن
 إلى إضافة الفقر، دائرة من وإخراجهم منهم الرياديين خاصة الفقراء إغناء يحقق بما الفردية أو
 . الوطني االقتصاد دعم
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 لخلق اإلنتاجية الصغيرة المشاريع إنشاء تشجيع ضرورة :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان
 التأهيل وإعادة التدريب بأسلوب الجمعيات تهتم وأن ،منهم الرياديين خاصة للفقراء عمل فرص
  .المنتجة المشاريع فكرة تبنى في مهمتها حنجا يضمن بما

 
 )2003 صالح،( دراسة - 7

  

  .الفلسطينية الجامعات في التدريسية الهيئة أعضاء لدى ودوافعه العلمي البحث معيقات: بعنوان
 

 ةئالهي أعضاء لدى ودوافعه العلمي البحث معيقات على التعرف إلى الدراسة هدفت
 الجامعة، لمتغيرات تبعاً المعيقات في الفروق إلى إضافة الفلسطينية، الجامعات في التدريسية
 ولتحقيق والخبرة، والتخصص، المنشورة، األبحاث وعدد العلمية، والرتبة العلمي، والمؤهل
  .عضو) 284( من تكونت التدريسية الهيئة أعضاء من عشوائية عينة اختيار تم األهداف

 

 : الدراسة به أوصت ما أهم من وكان
  

 .العلمي البحث لدعم المباشر غير أو المباشر سواء الفلسطينية الجامعات مكتبات دور تعزيز −

 إلجراء التعاون على الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء من الباحثين تشجيع −
 البحوث حيث إن  المشكلة، تجزئة على تعمل التي الفردية البحوث من بدالً جماعية بحوث

 .شاملة كلية بصورة المشكالت ولتنا على تساعد الجماعية

 المعنية والحكومية األهلية المؤسسات وبين بينها التنسيقب الفلسطينية الجامعات مطالبة −
 .العلمي بالبحث

 وخدمة المختلفة التنمية ألغراض العلمية البحوث نتائج توظيف تضمن مناسبة آلية إيجاد −
 .المجتمع

 
 )1993 الحنبلي،( دراسة - 8

 نظر وجهة من الغربية الضفة جامعات من األدمغة لهجرة الطاردة العوامل توفر مدى: بعنوان
 .فيها التدريسية الهيئة أعضاء

 وجهة من العلمية الكفاءات لهجرة الطاردة العوامل أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت
 ساعدت عوامل سبعة الدراسة تناولت حيث. الغربية الضفة جامعات في التدريسية الهيئات نظر
 التقني النفسي،: هي العوامل وهذه المجاورة العربية البلدان من العربية األدمغة هجرة على

 وقد. والمادي االقتصادي العلمي، البحث األكاديمي، والسياسي، االجتماعي اإلداري، والمهني،
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 وزيعهات تم استبانه خالل من الميدانية البيانات جمع وتم التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم
 .عشوائية بطريقة اختيارهم تم وقد الغربية الضفة جامعات في تعمل علمية كفاءة) 370( على

  :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد
 

 .الهجرة على التأثير في المهني العامل مع بارز أثر )ماجستير- دكتوراه( العلمي للمؤهل كان −

 .األجنبية لدولل خاصة الهجرة على التأثير في الكبير النفسي األثر التخرج لمكان كان −

 العلمية الكفاءات هجرة على التأثير في النفسي العامل مع عالقة االجتماعي للعامل كان −
 .منهم المتزوجين غير فئة خاصة

 

  :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان
 

 .همنمو على العلمية الكفاءات يساعد الذي والتقني العلمي المناخ توفيرضرورة  −

 أسس على اإلداريين بين العالقات بقيام وذلك الحديثة اإلدارية النظم تطبيق على العمل −
 .ديمقراطية

 والتقنية النفسية النواحي من العاملة التدريس هيئات ألعضاء الالزمة العناية توفيرضرورة  −
 حافزاً ذلك ونيك حتى عاتقهم على الملقاة الكبيرة المسئوليات مع يتفق مما واإلدارية والمهنية
  .الغربية الضفة جامعات حرم في البقاء على

  

  الدراسات العربية

 )2010 الخاليلة،( دراسة - 1

  .ونتائجها أسبابها: العربية والفكرية العلمية الكفاءات هجرة: بعنوان

 بهجرة عليه يطلق فيما العربية العلمية الكفاءات هجرة واقع تقصي إلى الدراسة هدفت
 الوصفي المنهج الباحثة واعتمدت. العربية الدول في ونتائجها أسبابها يف والبحث األدمغة
 تناولت التي اإلحصائيات لبعض اإلحصائي التحليل إلى باإلضافة الدراسة مشكلة لبحث التحليلي
 .العربية الكفاءات هجرة ظاهرة

 :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 :أهمها من ألوطانها العلمية الكفاءات هجرة وراء الكامنة األسباب من مجموعة هناك −

ü العربية الدول منها تعاني التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية المشكالت. 

ü والفنية العلمية الكفاءات لمختلف المادي العائد مستوى وتدني المعيشي المستوى تدني. 
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ü العمل سوق باتمتطل مع توائمها وعدم والتعليمية البشرية التنمية خطط تراجع. 

ü العربية الدول في والديمقراطية األكاديمية الحرية مستوى تدني. 

 الدول في المؤهلة الكفاءات نسبة تدني أوطانها لخارج العلمية الكفاءات هجرة على يترتب −
 الكفاءات هذه تعليم على إنفاقه تم ما في المتمثلة المادية الخسائر إلى باإلضافة العربية

 .خبراتهم من اإلفادة على القدرة معد وتدريبها مع

 :الظاهرة حدة من للتقليل الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 في للعمل العلمية للكفاءات المشجعة) اجتماعية علمية، ثقافية، اقتصادية،( السياسات اتخاذ −
 .والمساواة والديمقراطية الحرية قيم وتعزيز بالدهم

 بالعودة الطلبة التزام بشرط المتقدمة الدول في للدراسة العرب للطلبة المشروطة المنح تقديم −
 .تعلموها التي خبراتهم من واإلفادة للعمل أوطانهم إلى

 العربية الدول في لها فروع إلقامة الشراكات عقد خالل من العالمية الجامعات استقطاب −
 .أوطانهم داخل بالخدمة الطلبة لتزويد

 
 )2010الكواكبي، (دراسة  - 2

  .العربي المشرق في والكفاءات العقول ةهجر: بعنوان

 محاولة فيالعلمية  الكفاءات هجرة في تساهم التي معرفة األسباب إلى الدراسة هدفت
 في والمختلفة المتنوعة للمؤسسات البنيوية الهيكلية صياغة إلعادة فعالة إستراتيجية لوضع
 على الباحث اعتمد وقد. صعدةاأل مختلف على التنمية لعملية فعلية استجابة يحقق بما المجتمع
 عموماً، الهجرة بإشكالية والمعنيين المهتمين من عدداً خاللها من والتقى بها قام ميدانية دراسة
 بعض تعميم يمكن بحثي كنموذج السورية الحالة متخذاً الخصوص وجه على الكفاءات وهجرة
  .األخرى الحاالت على نتائجه

 العوامل أهم من يعتبر االقتصادي العامل نأ :أهمها تائجالن من لمجموعة الدراسة خلصت وقد
 في نوعية أخرى عوامل مع عادةً يتضافر العامل هذا لكن كافة، البلدان في للهجرة المحركة
 المؤسسية البيئة ضعف النوعية العوامل هذه مقدمة في ويأتي. والكفاءات األدمغة هجرة حالة

 البحث منظومة وغياب العلمي، البحث على العام اقاإلنف نسبة وتدني والمهارات، للكفاءات
 التطور مستوى مع السورية للكفاءات والمعرفي العلمي المستوى تناسب وعدم واالبتكار، العلمي
 قيمة ارتفاع مقابل قريبة فترة إلى المعنوية قيمتها من والتقليل سوريا، في واالقتصادي التقني
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 في الكفاءات أصحاب وتعيين والترقية، التوظيف في فاءةالك على الوالء وتفضيل البيروقراطية،
 من الكثير ومواجهة الدخول، وتدني اختصاصاتهم، مع أحيانًا، تتعارض وبل تتناسب، ال أماكن

 بأن الدراسة أوضحت بالمقابل .التكيفقدرتهم على  دون تحول التي والنفسية الفكرية المشكالت
 أبعاد على دوماً تشتمل بل واحد، إيجابي أو سلبي اتجاه تذا ليست والكفاءات األدمغة هجرة آثار

 وكفاءاته عقوله استقطاب إعادة من االستقبال بلد يتمكن حين إيجابية تكون وهي. وسلبية إيجابية
  .مباشر غير بشكل أو مباشرة المهاجرة

   :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان
  

 خالل من االستقطاب عملية تطوير لىإ الهادف الحكومي العمل دعم على التشديد ضرورة −
 الحسنة والنيات التنسيق على يعتمد متكامل حكومي عمل قيام وضرورة ،المغتربين وزارة

   .الرشيدة واإلدارة الواضحة والقوانين
  .العودة يعتزموا لم لو حتى خبراتهم نقل محاولة وعلى التنظم على المهاجرين تشجيع −
 المهاجرين مع العالقة تنظم التي فقط تلك ليست وانينالق وتحديث تطوير بعملية القيام −

 تساعد والتي عام بشكل القوانين أيضاً بل األم، الوطن مع والتبادل عودةال على وتشجعهم
  .وأبعادها جوانبها بمختلف الحياة يصيب إيجابي مناخ وجود على

  

  )2009البدراني، ( دراسة - 3

  )أنموذجاً العراق( تائجوالن األسباب العربية الكفاءات هجرة: بعنوان

 مشكلة معالجة من الوسائل التي يمكن من خاللها لمجموعة الوصول إلى الدراسة هدفت
 الدول أو المتقدمة الصناعية الدول لصالح األصلية أوطانها من العربية والكفاءات العقول نزوح
 المكتبي البحث لوبأس على البحث اعتمد وقد .العربية والعقول للكفاءات العالي االستقطاب ذات
 والكفاءات العقول هجرة موضوع في بحثت التي المراجع من المعلومات واستقاء جمع في

 واالستنتاج التحليل أسلوب الباحث تبنىو المتقدم، العالم قاصدة األصلية مواطنها من العربية
  .دانالمي هذا في عليها اطلع التي المعلومات واقع من والتوصيات النتائج إلى للوصول

  :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 ومن الجميع عاتق على تقع تاريخية مسؤولية هي الكفاءات هجرة ظاهرة من الحد أن −
  .ذاتها المهاجرة العربية الكفاءات ضمنهم

  . الكفاءات هجرة ظاهرة من الحد اجل من مطلوب واالقتصادي واالجتماعي السياسي التغيير −
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 في وأنشطتها العربية الكفاءات عن تفصيلية معلومات يتضمن معلوماتي كبن إنشاء ضرورة −
 من التي واألطر الوسائل تحديد يتم والمعلومات المعطيات تلك ضوء المهجر وعلى بالد

  .العربية الكفاءات مع التواصل يتم خاللها
 البحثية وتوجيه هذا األموال للمراكز العربية تقليل النفقات العسكرية في الدول ضرورة −

  . منها نعاني التي التنمية مشاكل معالجة لتعمل على والعلمية
  

  :الدراسة به ما أوصت أهم من وكان

 النسيج عن بترها وعدم المهاجرة العربية الكفاءات مع والمستمر الدائم التعاون على التأكيد −
  .استرجاعها يصعب معدومة خسائر باعتبارها الوطني

 مابين االرتباط عملية يسهل مما بعد عن التعلم في نتاالنتر شبكات وتطوير تحديث −
  .المنشأ بلد في والطلبة والباحثين المهاجرة العلمية الكفاءات

 مع ال تتعارض جديدة قوانين وسن لها المساعدة والعوامل الهجرة قوانين في النظر إعادة −
 .واالنتقال التعلم حرية مبدأ

 للعلماء والتقدير االحترام إظهار نحو طويرهاوت االجتماعية السلوكيات في النظر إعادة −
 .العربية البلدان في والباحثين

 
 

 )2009 محمد،( دراسة - 4

 .سورية في التنمية على ذلك وأثر العلمي والبحث التعليم بين العالقة دراسة: بعنوان

 من سورية في العلمي البحث وبين جهة من التعليم بين العالقة بيانت إلى الدراسة هدفت
 في العلمي البحث ومعوقات واقع وتحليل دراسة إلىو التنمية، على العالقة هذه وأثر أخرى جهة

 من البحث عينة اختيار وتم التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة واعتمدت. السورية الجامعات
 بشكل المختلفة األقسام في العليا الدراسات وطالب الجامعات في التدريسية الهيئة أعضاء
 على استمارة) 100(و التدريسية الهيئة أعضاء على استمارة) 250( توزيع تم حيث عشوائي،
 .العليا الدراسات طالب

 :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 الدول في النسبة تصل بينما%) 0.18( سورية في العلمية األبحاث على اإلنفاق ضئالة −
 .الوطني الدخل من%) 3-2( إلى المتقدمة

 %).3( ال تتجاوز حيث العلمي البحث أنشطة تمويل في الخاص القطاع مساهمة ضعف −



~ 87 ~ 
 

 الجامعة بين والتنسيق التعاون إلى يحتاج الجامعة في العلمي البحث بعملية النهوض −
 .العلمي البحث مديرية مع التدريسية الهيئة وأعضاء

 

 :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 نظام واعتماد البحثية والجهات للبحث الطالبة الجهات بين بالتنسيق يقوم وطني مركز إنشاء −
 .المطلوب العلمي البحث إلنجاز كأساس التعاقد

 جميع وتوفير الباحثين من جيل إيجاد على للعمل العليا الدراسات برامج وتطوير دعم −
 .فيها والبحث للتدريس والباحثين العلماء صفوة واجتذاب الالزمة، العلمي البحث إمكانيات

 عليها لإلطالع والعلماء للباحثين الفرصة وإتاحة إقرارها قبل للنقاش التنمية خطط طرح −
 .موضوعية علمية أسس على صياغتها وإقرار مسارها وتصويب

 
 )Bakoush et al, 2009( دراسة - 5

 The Libyan doctors' brain drain: an exploratory study: بعنوان

 الدول من تصنيفها برغم المتقدمة للدول كفاءاتها هجرة من اميةالن الدول من كالعديد ليبيا عانت
 لهجرة المحتملة األسباب بعض الستكشاف الدراسة هدفت وقد. المتوسط فوق الدخل ذات

 الدراسة واستخدمت. الهجرة لعدم بهم تدفع قد التي العوامل على والتعرف الليبية الطبية الكفاءات
 .المغتربين الليبيين من طبيب) 225( من الدراسة عينة نتتكو حيث التحليلي الوصفي المنهج

 والبحث العالي التعليم مواصلة في الرغبة أن :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد
 منهم) ٪50( أن حين في ليبيا، لمغادرة المستطلعين من) ٪88( قدمه الذي الرئيسي السبب كان

 أن) ٪31( المستطلعين ثلث وأشار. الخارج في ءللبقا الرئيسي السبب هو هذا بأن صرح
 إلى العودة المستطلعين من أي يستبعد ولم. العودة لعدم الرئيسي السبب هي االقتصادية العوامل
 أن المستطلعين من) ٪58( وأشار. الوطن إلى العودة باحتمال تقريبا نصفهم أشار حيث ليبيا

 كما .ليبيا إلى للعودة يحفزهم أن يمكن لذيا األهم السبب هو الليبي الصحي النظام إصالح
 الممارسة ظروف تحسين ذلك في بما ليبيا، في الصحي النظام إصالح أن إلى الدراسة أشارت
 هاجروا الذين األطباء بعض حفز قد األكاديمية، التحتية والبنية البحوث في االستثمارات وتسريع
 ينبغي كما. الطب لممارسة وطنهم إلى للعودة واالقتصادية المهنية لألسباب أساساً الخارج إلى
 هذه إدارة في يرغبون كانوا إذا االعتبار في النقطة هذه يأخذوا أن السياسات واضعي على

  .عواقبها وتفادي المقلقة الظاهرة
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 )2008 حرب،( دراسة - 6

 .العربي الوطن في البشرية الموارد وتنمية التشغيل دعم في الخاص القطاع دور: بعنوان

 الثقة تعزيز خالل من الخاص القطاع دور تفعيل إلى أساسي بشكل الدراسة فتهد
 تهيئة خالل ومن القرار، صنع عن المسئولة الحكومية الجهات وبين القطاع هذا بين المتبادلة
 القطاع بها ليهتدي المعالم واضحة إستراتيجية ووضع الحكومات قبل من المناسبة الظروف
 .االحتكار عن بعيداً الحرة السوق آلية كفلوي استثماراته في الخاص

 :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 .والخاص العام القطاعين بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجادضرورة  −
 .الخاص القطاع ألنشطة المالئمة التحتية البنى إنشاء −
 للمساهمة لخاصا القطاع مؤسسات لتشجيع خاصة ومالية ضريبية محفزات وضع −

 . اجتماعية بمسؤوليات
 المتغيرة الظروف مع للتأقلم الشباب جهود لدعم الالزمة والتدريب التأهيل مراكز توفير −

 . العمل سوق لتنظيم تشغيلية وإجراءات سياسات اعتماد طريق عن وذلك العمل، ألسواق
 .خاصال القطاع مؤسسات لعمل وتطوير ابتكار مصدر لتكون البحوث مراكز دعم −

 

  )2007حوراني، ( دراسة - 7

  .لبنان في والكفاءات األدمغة هجرة لكبح كمنطلق البشرية الثروة إدارة: بعنوان

 تسميته على اصطلح ما أو والخبرات، الكفاءات هجرة تحديد مسألة الدراسة هذه تتناول
 والعائلة فردال على السلبية واإلفرازات اإليجابية النواحي من الموضوع ومقاربة" األدمغة هجرة"

 نسبة تخفيض في تسهم أن يمكنها سياسات اقتراح إلى الدراسة وتخلص .والوطن والمجتمع
  .البشرية الثروة إدارة إستراتيجية اعتماد خالل من الدائمة الهجرة خصوصاً األدمغة هجرة

 هي الهجرة هذه نإ بل لبنان، من األدمغة لهجرة واحد سبب ال يوجد ألنه الدراسة خلصت وقد
 التي تلك خصوصاً والسياسية األمنية األوضاع رأسها وعلى ومسببات عناصر عدة تفاعل نتيجة
 االقتصاد على بدورها انعكست والتي المنصرمة، وثالثين السبع السنوات في بلبنان لحقت

 العلمي التحصيل مع تتماشى جديدة عمل فرص خلق وعلى المستدامة، والتنمية واالستثمار
 على مجملها في مبنية مهنية أسباب هناك كذلك. العالمي التكنولوجي التطور وتواكب الحديث
 فيها يتفاعل مدركة اجتماعية بيئة توافر عدم أو العلمية، الكفاءات لهذه عمل قطاعات توافر عدم
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 إلشباع أبحاث مراكز وجود عدم كذلك نفسه، الحقل في المعرفة مجتمع ومع نظرائه مع الفرد
  .والمنافسة واإلبداع الخلق إلى الكفء توق

 واعتماد وأمنه واستقراره سالمه لبنان استعادة ضرورة الدراسة به أوصت ما أهم من وكان
  :خالل من تنموية سياسات

 في الشفافية واعتماد وتطويرها القوانين استحداث ثم ومن والسياسي، األمني الوضع معالجة −
  .والتوظيف الرسمية المعامالت

 المنح وإعطاء واالختراعات، الجديدة واألفكار التميز وتشجيع خاصة اثأبح مراكز تمويل −
  .البراءات وحماية الرائدة، واألعمال لالختراعات

 ضمن وحمايتهم األدمغة أصحاب الستيعاب وشفافة فاعلة ونقابات علمية جمعيات تكوين −
 .المهنية العوائق وتذليل عملهم

 
 

 )2006 وآخرون، قنوع( دراسة - 8

 .)للتكنولوجيا المعاكس النقل( العربية العلمية الكفاءات جرةه: بعنوان

 في التنمية على ثارهاوآ العربية العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة تحليل إلى الدراسة هدفت
 الدول تقدمها التي الجذب وعوامل الكفاءات هذه هجرة أسباب تحليل خالل من العربية الدول

 التحليل إلى باإلضافة الدراسة مشكلة لبحث التحليلي الوصفي المنهج الباحثون واعتمد. المتقدمة
 .العربية الكفاءات هجرة ظاهرة تناولت التي اإلحصائيات لبعض اإلحصائي

 :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 عجز استمرار حال ففي العلمية، الكفاءات وهجرة التنمية بين متبادل تأثير ذات عالقة وجود −
 الخارج، إلى والفكرية العلمية كفاءاتها هجرة بوقف الكفيلة الظروف خلق عن لعربيةا الدول
 تحقيق تأخر وكلما ،ومتعثرة معطلة ستظل فيها واالجتماعية االقتصادية التنمية مسيرة فإن

 . الكفاءات هجرة من مزيد إلى ذلك يؤدي فسوف واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف
 بالباحث االهتمام عدم هو للهجرة العربية العلمية الكفاءات تدفع التي باألسبا أهم أحد إن −

 المبالغ وانخفاض العلمي بالبحث االهتمام وعدم األكاديمية، الحرية توفر وعدم العربي،
 المالئمة واالقتصادية العلمية البيئة توفر عدم إلى يؤدي وهذا العلمي، للبحث المخصصة
 للقيام الخارج إلى للهجرة يدفعه مما بلده في باألبحاث للقيام ثللباح الضرورية والمستلزمات

 . بحثه إلكمال أو بالبحث
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 :الظاهرة حدة من للتقليل الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 لتصبح اإلجمالي المحلي الناتج من والتطوير العلمي البحث ميزانيات حصة زيادةضرورة  −
 .النامية الدول أو دمةالمتق الدول في سواء لمثيالتها مقاربة

 معيشته، ومستوى المادية أوضاعه تحسين ناحية من سواء العربي، بالباحث االهتمام زيادة −
 توفير ناحية من أو ،بلده في وإكماله العلمي بالبحث للقيام الالزمة مستلزماته كافة وتأمين
 .واالتصال التنقل حرية ومنحهم للباحثين والذهني النفسي االستقرار من األدنى الحد

 من لها البد الخارج، في الموجودة الكفاءات جذب من العربية الدول تتمكن وحتى اآلن من −
 وذلك الكفاءات، هذه من االستفادة من تمكنها التي والخطوات اإلجراءات بعض اتخاذ

 . ذلك أثناء والخبرات النصح وتقديم الوطن، زيارة إلى بدعوتهم
  

 )2005 عفارة،( دراسة - 9

  .التنمية على انعكاساتها- أسبابها السورية العلمية الكفاءات هجرة: بعنوان

 العلمية الكفاءات استنزاف وراء الكامنة الموضوعية األسباب معرفة إلى هدفت الدراسة
 وتكونت .المحلية التنمية عملية على الكفاءات هذه لهجرة السلبية االنعكاسات وتوضيح السورية،
 بمختلف حلب جامعة كليات في دريسيةالت الهيئة أعضاء نم عضو) 400( من الدراسة عينة

 .الدراسة لنتائج للوصول التحليلي الوصفي المنهج الباحث واعتمد ،العلمية المراتب

 :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 عامة الحكومية الوظائف في اإلداري الروتين سيطرة من اإلدارية المعوقات تشكل −
 .الهجرة لتحفيز الهامة األسباب أحد خاصة السورية الجامعات في العمل وبيروقراطية

 العلمية الكفاءات تحققها التي المزايا نتيجة للهجرة دافعاً يشكل الغرب في العلمي البحث −
 .المتقدمة الدول في المتطور والبحثي العلمي الوسط في بانخراطها

 انعكس قد العلمية الكفاءات هجرة جراء لسورية واالجتماعية االقتصادية البنية في الخلل −
 .سورية في البشرية التنمية مستوى على بدوره

 

 :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 .السورية للكفاءات والمعنوي المادي الدعم توفر وتشريعية قانونية نظم ضرورة إيجاد −
 .الرأي بحرية يتعلق فيما وخاصة الكفاءات لهذه اإلنساني الجانب احترام −

 .الشاملة التنمية باحتياجات وربطهما العلمي والبحث العالي التعليم تخطيط على التأكيد −
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 )2005 النهطاوي،( دراسة -10

 .الجديدة العالمية المتغيرات ظل في البشرية التنمية استراتيجيات: بعنوان

 العالمي النظام ظل في البشرية التنمية قضايا على التعرف محاولة إلى الدراسة هدفت
 والعالمية واإلقليمية المحلية والتطورات االنجازات أهم رصد مع العولمة وظاهرة ديدالج

 الستراتيجيات تصور وضع محاولة ومن ثم ،البشرية التنمية قضية على انعكاساتها وتوضيح
  .الجديدة العالمية التطورات ظل في البشرية التنمية

 

 :الدراسة وتوصيات نتائج أبرز من وكان

 الجاد العمل ينبغي لذلك الجديدة العالمية بالتغيرات كبيراً تأثراً البشرية يةالتنم تتأثر −
 استجابة وخلق المتغيرات هذه مع اإليجابي التعامل حالة إلى الوصول سبيل في والمتواصل

 مزايا من ممكنة استفادة أقصى تحقيق بغرض االقتصادي والنشاط المجتمع في ةيحقيق
 .بياتهاوسل أخطارها وتجنب العولمة

 االهتمام خالل من البشرية التنمية معدالت ورفع المجتمع في الحقيقية االستجابة تحقيق يمكن −
 :في المتمثلة األساسية بالقضايا

ü والعمل والتعلم العلم لقيمة االعتبار إعادة. 

ü والثقافية واالجتماعية الصحية الرعاية. 

ü والتدريب التكنولوجي التطور. 

ü الفعالة والمشاركة) المواطن( اإلنسان وحقوق سيالسيا واإلصالح الحريات. 
 

 :أبرزها وكان السابقة المحاور من محور لكل التوصيات من مجموعة باستعراض الباحث وقام

 التمويل مصادر توفير مع والتطوير واألبحاث والعلم التعليم في االستثمار زيادة ضرورة −
 العالمية العلمية والهيئات والجامعات اتالمؤسس مع المشترك والعمل التعاون وتدعيم الالزمة
 .والتكنولوجيا الخبرات وتبادل والتدريبية التعليمية المشروعات ودعم

 تصل حتى المحلية التدريب برامج في الجودة مستويات رفع خالل من التدريب قطاع تطوير −
 .العالمية والمواصفات المستويات إلى

 مجال في الحديثة األساليب واستخدام والمتوطنة المزمنة األمراض بقضايا االهتمام زيادة −
 .والجامعية الحكومية المستشفيات خدمات وتطوير الوقائي والطب الصحية والوقاية التطعيم

 السياسي اإلصالح من مرتفعة معدالت تحقيق في سريعة لخطوات تسعى أن الدولة على −
 .المواطن حقوق واحترام الحريات وإطالق
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  )1999يوسف، ( دراسة -11

   .منها الحد في العالي التعليم ودور األدمغة لهجرة واالجتماعية االقتصادية األبعاد: بعنوان

 البلد من الدفع عوامل على للتعرف السورية األدمغة هجرة واقع لرصد هدفت الدراسة
 لهجرة واالجتماعية االقتصادية األبعاد على والتعرف المستقبل، البلد من الجذب وعوامل المرسل
 المتغيرات من وجملة الهجرة بين العالقة معرفة ثم ومن افيه العالي التعليم وعالقة مغةاألد

 المنهج الباحثة وتعتمد. واالجتماعية والمهنية التعليمية حيث أوضاعه بالمهاجر من المتعلقة
 والمعرفي التاريخي وامتدادها النظرية الناحية من الظاهرة وصف خالل من التحليلي الوصفي

 عينة على توزيعها تم استبانه خالل من الواقع من المستمدة البيانات إلى التحليل يصل نأ إلى
مهاجراً، ) 103(األدمغة بلغ عددهم  ذوي من فرنسا في المتواجدين السوريين المهاجرين من

  .فرنسا من أخرى وعينات سورية يزورون الذين السوريين من عينات مقابلة إلى باإلضافة

  :أهمها النتائج من لمجموعة اسةالدر خلصت وقد

 وعدم البيروقراطي العلمي والمناخ المتاحة اإلمكانيات وضعف العالي التعليم وسائل تخلف −
  .الدفع عوامل أهم تمثل عمل فرص توفر

 االستقرار إلى تؤدي التي األجواء وتوفر األكاديمية التسهيالت توفر الجذب عوامل أهم من −
  .الفرص تكافؤ إلى باإلضافة النفسي

 البحث ودعم التدريسية الهيئة دعم في األدمغة هجرة من الحد في العالي التعليم دور يتمثل −
 الفرد وتأهيل العالي التعليم إدارة ومرونة المجتمع لحاجات تخصصية أطر وتأهيل العلمي

  .التنمية باإلضافة إلى تنمية الخصال التي تساهم في الوالء للوطن وحاجات ألغراض

  :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 هذه أثناء المستقبلية والنظرة علمية أسس على البعثات لدراسة الدقيق التخطيط ضرورة −
  .مصهتخصمجال  في العودة بعد عملهم ونيمارس بحيث إرسالهم تم الذين لعودة الدراسة

 توالتطورا يتناسب بما محتواه في جوهري تعديل إجراء طريق عن العالي التعليم تطوير −
  .متخصصة وتقنية علمية بطريقة العليا الدراسات مجال في التوسع ضرورة مع المعاصرة

 لتنفيذ معهم والتعاقد التنمية بمشاريع المتعلقة الفنية االستشارات لتقديم األدمغة ذوي دعوة −
  .األجانب على وتفضيلهم المشاريع تلك

 التكوين العالية األدمغة بذوي قةالمتعل اإلحصائية الدراسات بتطوير المعنيين اهتمام ضرورة −
  .المستقبلية الخطط ببعض التنبؤ أثناء عليها يمكن االعتماد مؤشرات بوضع ذلك يساهم حيث
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  الدراسات األجنبية

 )Burns and Mohapatra, 2008( دراسة - 1

  .الهجرة الدولية والتقدم التكنولوجي: بعنوان

 من التكنولوجيا نقل على نعكاساتهاوا العقول هجرة آثار على التعرف إلى هدفت الدراسة
 المصدرة الدول استفادة آليات في بحثت كما للمهاجرين، األصلية البلدان إلى المهجر دول

 ببعض الدراسة واستعانت. التكنولوجيا مجال في للمهاجرين المالية التحويالت من للمهاجرين
  . الدراسة في المطروحة لألفكار التطبيقي الواقع على للتعرف الدول من عدد في المعدة المسوح

 :أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد

 تتحقق بحيث مؤقتة، الهجرة كانت حال في أكبر تكون للهجرة المصدرة الدول استفادة إن −
 .األصلية بلدانهم إلى المهاجرين عودة عند أكبر بشكل الفائدة

 العوامل من مجموعة على كبير بشكل تمدتع األصلية بلدانهم إلى المهاجرين عودة احتمالية −
 الدخل مستوى ارتفاع مع العودة احتمالية ترتفع حيث الدول، هذه في الدخل مستوى أهمها
 العلمي، البحث وإمكانات المعيشة، ظروف مثل أخرى عوامل إلى باإلضافة. البلد األم في

 البلد في التكنولوجي تطورال في المساهمة في والرغبة الجانب، هذا في المتوفرة والتسهيالت
 .األصلي البلد في العائالت مع العائلية والروابط األم،

 مجال في االستثمارات من مزيد عبر للمهاجرين المالية التحويالت من االستفادة يمكن −
 الخدمات تطوير إلى إضافة والريادية، الصغيرة المشاريع في وتحديداً التكنولوجيا،
 .األم البلدان في المصرفي نظامال يقدمها التي المصرفية

 

 )Cao, 2008( دراسة - 2

 األكاديميينلماذا تفشل سياسات الحكومة في جذب (الصينية  لكفاءات العلميةهجرة ا: بعنوان
  .)في العودة لبالدهم؟ الصينيين

 إلى العودة في نالمغتربو نالصينيو ناألكاديميو يتردد لماذا لمعرفة الدراسة هدفت
. االبتكار على يعتمد مجتمع إلى نفسها لتحويل لكفاءاتها ماسة بحاجة الصين أن حين في بالدهم
 للدراسة صينيمليون  )1.21( من أكثر هاجر 2007-1978 بين أنه الدراسات تظهر حيث



~ 94 ~ 
 

 لجذب الصينية الحكومة جهود وحققت. فقط الربع عاد هؤالء بين ومن الخارج في والبحث
 .األحوال أحسن في مختلطة نتائج الخارج في كفاءاتها

 دون تحول التي الشائعة األسباب من أن: أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد
 العمل فرص توفر عدم لألطفال، التعليم مشاكل المتدنية، الرواتب الصينية الكفاءات عودة

 هذهو ،الخارج في يقيمون يزالون ال األسرة أفراد بعض كان إذا االنفصال مشاكل لألزواج،
 حد وإلى الصين، في الوظيفي التقدم أن لذلك أضف. المؤسسية العوامل من أهمية أكثر العوامل
 الشخصية، الجدارة من بدالً السياسية واالنتماءات الشخصية العالقات على يعتمد يزال ال ما،
 وأخيراً المستشري، الفساد التجارية، واألعمال والعلوم التعليم في الحكومية التدخالت من القلق
 تفلح لم لألسباب السابقة. الفكرية الملكية حقوق وخصوصاً الملكية حقوق بحماية الثقة عدم

 السفر بجوازات االحتفاظ إلى عمد العائدين من العديد إن بل كفاءاتها استرجاع في الصين
 السياسي، االستقرار أن بالقول الدراسة الباحث واختتم. الخارج في الدائمة اإلقامة أو األجنبية
 ذوي من العديد تشجيع في الحاسمة العوامل أكثر من هي العادلة التنافسية والبيئة القانون وسيادة
  .الخارج في الصينية الكفاءات جذب على ستعمل كما الهجرة وعدم البقاء على الكفاءات

  

 )Germenji and Gedeshi, 2008(دراسة  - 3

  .تجاهات الحالية واالتجاهات المستقبليةتقييم اال: الكفاءات من ألبانياهجرة : بعنوان

 ما وهو ألبانيا من العالية المهارات ذوي هجرة على الضوء تسليط إلى الدراسة هدفت

 ألبانيا على هذه الكفاءات هجرة خطورة مدى وتوضيح" األدمغة هجرة" بـ تسميته على اصطلح
 من السياسات بعض سن وعدم أوروبا في متعددة أماكن إلى األلبان هجرة إمكانية مع خصوصاً

حيث  ،التحليلي لتحقيق هدفها الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت. هجرتهم من للحد الدولة قبل
 والمحاضرين الباحثين والجامعات، البحوث معاهد قادة مع مهيكلة شبه مقابلة) 30(إجراء  تم

 تعليمهم إكمال بعد ألبانيا لىإ عادوا الذين والباحثين الهجرة، في يرغبون الذين الجدد والخريجين
 المؤسسات في العاملين األلبان الباحثين مع مقابلة) 15( إجراء تم كما، الخارج في

 لصعوبة المقصودة العينة أسلوب واعتمد االلكتروني البريد عبر الخارج في األكاديمية/العلمية
 تحت تعمل بحثي كزومر مؤسسة) 40(لـ مسح عمل باإلضافة إلى العشوائية، العينة استخدام
 .البالد أنحاء جميع في الحكومية  والجامعات الوزارات من ولعدد العلوم، أكاديمية مظلة

 فجوة ووجود المؤسسية القدرات ضعف ظل في الهجرة منع الصعب من أنه النتائج أظهرت وقد
 المتحدة ياتأو الوال األوروبي واالتحاد ألبانيا بين واالجتماعية االقتصادية التنمية في واضحة
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 التفكير يجب انه الباحثان رأى وعليه. أوروبا في فقراً األشد الثاني البلد هي ألبانيا تعتبر حيث
 واعتبرا. الخارج في أو الداخل في سواء الكفاءات من واالستفادة الهجرة، فوائد تعظيم كيفية في
 :ذلك لتحقيق محتملة طرق ثالث هناك أن

 من التعليمية المؤسسات تعزيز حيث إن  البالد، في القائم يميالتعل النظام إصالح طريق عن .1
 نظام تقديم أللبانيا المفيد من سيكون كما الطويل، المدى على مفيد تأثير له يكون أن المرجح
 .العودة في يرغبون قد الذين والباحثين األساتذة وكذلك المحتملين، للطالب جاذبية أكثر تعليم

 خالل من خبراتهم من واالستفادة لبالدهم المغتربين عودة على ويوينط المثالي راالخي وهو .2
 المدى في تحقيقه ال يمكن الخيار هذا لكن لجذبهم، الالزمة والسياسات المالية الموارد توفير
 .الكفاءات هذه ودمج لجذب وطنية إستراتيجية صياغة من بد ال إذ المتوسط أو القصير

 وتوفر المستقبلة الدول في الكفاءات هذه استقرار فبرغم جر،المه في األلبانية الكفاءات تعبئة .3
 السياسية الحياة في للمساهمة استعداد على منهم كبير عدد أن إال لهم المناسب الوضع

 أكبر اهتماماً تولي أن األلبانية الحكومة على يجب لذلك ،ألبانيا في واالجتماعية واالقتصادية
 .حلوا أينما اطنيهامو مع المستمر الحوار على للتشجيع

 

 )Kaushik et al, 2008( دراسة - 4

  .الهند من المختصين األطباء هجرة :بعنوان

 األوروبية الدول إلى الهند من المختصين األطباء هجرة موضوع على الدراسة ركزت
 للبلد الوقت نفس وفي األم للبلد مهمة يهاجرون الذين األطباء نوعية أن إلى أشارت كما وأمريكا
 من األطباء كفاءة مستوى بين عالقة وجود وتحري قياس إلى الدراسة وهدفت. لهم قبلالمست
 جييخر أراء استطالع الدراسة هذه خالل وتم. أخرى جهة من بالهجرة تفكيرهم وإمكانية جهة
 باإلضافة إلى ،2000 العام وحتى 1989 الفترة خالل نيودلهي في لطبيةا موللعل الهند معهد
 اإلقامة بلد مثل األخرى والمعاهد المعهد من الخريجين الطلبة عن وماتالمعل بعض تجميع
 أو االلكتروني البريد طريق عن متابعتهم ثم ومن الدراسة سنوات وعدد التخرج وسنة والجنس
 من علمية جوائز على الحاصلين بين الهجرة معدل قياس تمكما  ،مباشر بشكل بهم االتصال
 .الهجرة في والرغبة الكفاءة مستوى بين القةالع على كمؤشر الخرجين هؤالء

   :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت

 أنه آخر وبمعنى للخارج، هاجرو علمية جوائز على حصلوا الذين األطباء من كبيرة نسبة −
 .المتقدمة البلدان إلى لهجرةا في رغبتهم زادت لألطباء العلمية الكفاءة زادت كلما
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 أكثر واالهتمام اإلجراءات من بمجموعة القيام خالل من األطباء هجرة من الحد يمكن −
 المجال هذا يف للعاملين الطبية العوائد نم ترفع أن شأنها من التي الطبية السياحة بموضوع
 واإليجارات الطبية التجارة تسهيل اإلجراءات هذه تتضمن كما. الهجرة في رغبتهم وتقلل

 الصحة، مجال في األجنبية لالستثمارات مرافق إلنشاء الضريبية واإلعفاءات والقروض
 .الصحي المجال في للعاملين الدولي التبادل وبرامج البحوث مجال في إيجابية فرص وتوفير

 
 ) Docquier and Rapoport, 2007( دراسة - 5

  .)من منظور البلدان النامية(هجرة الكفاءات : بعنوان

 الدول في البشري المال رأس على الخارجية الهجرة تأثير معرفة إلى الدراسة هدفت
 النظري اإلطار الدراسة استعرضت محددة نتائج إلى وللتوصل .للعمالة) المصدرة( النامية

 النماذج من مجموعة الدراسة تضمنتو العقول، هجرة لظاهرة التجريبي والواقع المفاهيمي
 أخرى قياسية نماذج إعداد تم كما المختصين، المهاجرين أعداد لقياس واإلحصائية القياسية
. المهاجرة للعقول المصدرة الدول في البشري المال رأس وحجم مستوى على الهجرة أثر لقياس

 التعاون منظمة دول حول المعدة الدراسة على البيانات على الحصول في الدراسة واعتمدت
. 2007 العام في مت الذي التحديث إلى إضافة ،2000-1990 الفترة خالل والتنمية االقتصادي

 التعداد ونتائج العقول، هجرة بظاهرة المتعلقة المتحدة األمم بتقديرات الدراسة استعانت كما
  .الدراسة محل الدول من عدد في السكاني

 على إيجابية تأثيرات من لها لما الهجرة ظاهرة تنامي وفائدة أهمية الدراسة نتائج وأظهرت
 فإنها الخارجية الهجرة على قيود بفرض النامية الدول قيام الح في انه وتبين. النامية البلدان
 اإلقبال أو االهتمام تراجع إلى ذلك يؤدي أن يمكن حيث البعيد، المستوى على تتضرر أن يمكن
 .الدول هذه في التعليم على

 :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان

 في للمساهمة األصلية دانهمبل إلى العودة على المهاجرة والعقول الكفاءات تشجيع ضرورة −
 لهم ومعنوية شخصية حوافز لتقديم باإلضافة هجرتهم، على المترتبة السلبية اآلثار معالجة
 .العودة على تحثهم

 التعاون تعزيز بهدف وذلك الدول بين المهاجرة والعقول الكفاءات تبادل مشروع إقامة −
 .الدولي
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 )Gungor and Tansel, 2007( دراسة - 6

  .)لعودة لبالدهمالدارسين في الخارج ل يا الطالبااستطالع نو(التركية  كفاءاترة الهج: بعنوان

 إلى لعودةل الخارجفي  الدارسين األتراك الطالب نوايا في البحث إلى الدراسة هدفت
 استهدف االنترنت عبر إجراءه تم مسح خالل من وذلك .الجامعية دراستهم إنهاء بعد بالدهم
 العالي التعليم مؤسسات في الدارسين العليا الدراسات أو الجامعية لمرحلةا في األتراك الطالب
 تركيا، خارج الدارسين الطلبة على االنترنت عبر استبانه) 1170( توزيع تم حيث تركيا، خارج
 .لتراوانج الشمالية أمريكا في والجمعيات الجامعات على االستطالع وركز

 الدول تقدمها التي المرتفعة والرواتب المنظمة والبيئة الحياة نمط أن الدراسة نتائج وأظهرت
 المسبقة النية أهمية إلى التحليل يشير اكم. األتراك للطلبة العودة عدم احتمالية من تزيد المضيفة
 في البقاء أو العودة قرار في األكبر يمثالن العامل وأنهما األسرة ودور الطلبة، لدى للعودة
 في بعضوية واالرتباط الحكومية، المنح في المرفق اإللزامية لخدمةا شرط أن وجد كما الخارج،
 فترة طول أن الدراسة بينت كما الطالب، هؤالء عودة احتمال من يزيد التركية الطالب رابطة
  .العودة احتمالية من يقلل المضيف البلد في اإلقامة

 

 )Coppel et al, 2001( دراسة - 7

  .قتصاديةاال وآثارها الهجرة اتجاهات: بعنوان

 دول من عدد في االقتصادية وآثارها الهجرة اتجاهات استعراض إلى الدراسة هدفت
 سوق أداء على الهجرة تأثير على التعرف الدراسة حاولتو والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 من عدد في المهرة المهاجرين دخول لتسهيل المطلوب والدور المستقبلة، الدول في العمل

 كما المستقبلة، الدول في الحكومات موازنة على ذلك نعكاساتوا نقصاً تعاني التي القطاعات
 على الظاهرة نتائج ومعرفة السكانية، بالتركيبة المتعلقة التأثيرات معرفة إلى الدراسة سعت
 الهجرة بظاهرة الخاصة البيانات تجميع وتم. للمهاجرين المصدرة الدول في االقتصادية التنمية
 محل الدول مختلف في العام السكان تعداد السكان، لسج: في تتمثل عدة مصادر خالل من

  .القضايا بعض حول اآلراء الستقصاء مسوح إجراء واإلقامة، العمل رخص الدراسة،

 على واضح بشكل تؤثر ال الهجرة أن: أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة خلصت وقد
 إعطاء خالل من العمل سوق على تؤثر أن يمكن أنها إال المستقبلة، الدول في البطالة معدالت
 على والتنمية االقتصادي عاونتال منظمة دول تركزحيث  التشغيل في المرونة من مزيد
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 الحكومات ونفقات إيرادات على الهجرة تأثير تبين كما المهاجرة، والعقول الكفاءات استقطاب
 أن إلى الدراسة وأشارت محدوداً، يظل للبلد يالقوم المستوى على تأثيرها أن إال الدول، هذه في

 هذه واطنيم هجرة من يحد قد للمهاجرين المصدرة البلدان في التنمية بقضايا المتزايد االهتمام
  .المستقبلة الدول إلى الدول

 من للمهاجرين المصدرة الدول ستفادةا تعظيم ضرورة :الدراسة به أوصت ما أهم من وكان
 من االستفادة ينبغي كما. المهجر بلد في المهاجرون اكتسبها التي عمليةوال العلمية الخبرات
 من مزيد عبر ذلك ويتم وفعال، كفء بشكل األصلية لبلدانهم للمهاجرين المالية التحويالت
 في المقدمة الصحية والخدمات التعليمية بالعملية االهتمام وزيادة التحتية، البنية في االستثمار
 كما البلدان، تلك في التنمية عملية يخدم بما والتشريعي القانوني اإلطار وتطوير النامية، البلدان
 المصدرة الدول تجاه دور بلعب للمهاجرين والمستقبلة المتقدمة الدول قيام أهمية الدراسة بينت
 في يساعد بما النامية للدول االستثمارات وتوجيه انفتاحاً أكثر استيراد سياسات إتباع خالل من
  .النامية للدول الموجهة المساعدات حجم زيادة يمكن كما ،عمل فرص حفت

 

 )Ranis and Stewart , 2000( دراسة - 8

  .مجال التنمية البشريةاتيجيات للنجاح في راست: بعنوان

 البشرية التنمية نجاح في ساهمت التي المختلفة السياسات أبعاد تحليل إلى الدراسة هدفت
 .الماضية الثالثة العقود مدى على النامية الدول في

 : أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت

 عدد في تحقيقه في نجحت البشرية التنمية في جيد أداء حققت التي الدول أن مالحظة ينبغي −
على  جداً جيد أو جيد أداء أظهرت البلدان فبعض األبعاد، كل في وليس التنمية أبعاد من

 في النجاح على العمل يجب وعليه تسعة، أصل من بعاد فقطأ سبعة الرغم من نجاحها في
 .الوقت نفس في األبعاد من عدد

 البشرية التنمية جهود في النجاح إلى تؤدي أن يمكن التي البديلة المجموعات من عدد هناك −
 النمو معدالت انخفاض ذلك في بما عناصرها، أحد في الضعف على التغلب من وتمكِّن
 توزيع طريق عن المثال، سبيل على آخر، مكان في القوة خالل من تعويضه يمكن والذي
 عنصر في يظهر الضعف كان إذا يعني وهذا. االجتماعي اإلنفاق نسبة ارتفاع أو للدخل جيد
 .األخرى العناصر تعزيز خالل من ذلك تعويض للبلدان يمكن التنمية عناصر من واحد
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 السابقة الدراسات على التعليق

 بموضوع صلة ذات أو مباشرة عالقة ذات وأجنبية عربيةو محلية دراسة) 27( تم استعراض
 والمنهجية ،لتحقيقه تسعى الذي الهدف بحسب األخرى عن دراسة كل اختالف الحظوي الدراسة،
وستكون  .، والنتائج التي تم التوصل إليهاواألدوات المستخدمة لتحقيق هدف الدراسة ،تتبعها التي

 لدراسةا وتفسير نتائج ،الدراسة أداة بناء، النظري اإلطار إثراء في للباحثة عوناًهذه الدراسات 
 :التالية النقاط في الدراسات تلك ىعل التعقيب ستطيعن السابق االستعراض خالل ومن الحالية،

 ،)1993 الحنبلي،( ،)2008 وآخرون، مطرية( دراسة كل من مع الدراسة الحالية تتفق -1
 قنوع( ،)2007 حوراني،( ،)2009 البدراني،( ،)2010 واكبي،الك( ،)2010 الخاليلة،(

 ،)Bakoush et al, 2009( ،)1999 يوسف،( ،)2005 عفارة،( ،)2006 وآخرون،
)Cao, 2008( ،)Kaushik et al, 2008( الكفاءات لهجرة الدافعة األسباب أهم أن في: 

 وعدم لهم المعيشي ىالمستو وانخفاض العلمية، الكفاءات ألصحاب المادي المردود ضعف −
 .لهم المناسب المستوى تؤمن التي واالجتماعية المادية الظروف توفير

 .الديمقراطية تجارب بعض تعتري التي واإلشكاليات االجتماعي و السياسي االستقرار عدم −

 البيروقراطية عن فضالً الخبرات، أصحاب تربك التي والتشريعات القوانين بعض وجود −
 .المبدعة العلمية العقول على الحريات وتضييق اإلداري دالفساالمحسوبية وو

األجنبيات  من زواجهم ثم ومن األجنبية، الدول في الحياة مع العلم طالبي من كثير تكيف −
 .الوطن إلى العودة فكرة لديه تنتهيو الواقع األمر أمام المهاجر يضع مما ألوالد،ا وإنجاب

 ويمكنهم اعتيادي غير بشكل تميزونم نهمأل ماإ الخارج، إلى الطالب من أعداد سفر −
 مع التوائم إلى يندفعون وبالنتيجة غنية عائالت من ألنهم أو دراسية منح على الحصول
 .فيها درسوا التي الدول في يستقروا حتى وطرقها األجنبية الحياة أسلوب

 عاطلين إما أنفسهم يجدون الذين الكفاءات أصحاب استيعاب على القدرة انعدام أو صعوبة −
 توفير وعدم ،بلدانهم في العلمية اختصاصاتهم يناسب عمالً يجدون ال أو العمل عن

 إلى باإلضافة العلمي البحث إلمكانية المالئم المناخ وجود وعدم لهم، المناسبة التسهيالت
 . والعلماء العلم تقدير عدم مشاكل

 دوافع وجود ستبعدي وال ولالعق هجرة إلى تؤدي التي األسباب أهم السابقة الدوافع تشكل
 وهي الشمولية صفة تأخذ ال أنها الإ غيرها أو الشخصية، والدوافع المغامرة، كحب أخرى،
 الدوافع مجمل إلى كدوافع تضاف بحيث األهمية تحتل وال فردية، دوافع الحاالت كل في

  .للهجرة السابقة
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 ،)2006 وماضي، لحمصا أبو( ،)2010 محمد،(دراسة كل من مع هذه الدراسة كما تتفق 
 , Ranis and Stewart(  ،)2005 النهطاوي،( ،)2008 حرب،( ،)2005 الخطيب،(

بأن على الدولة العمل على وضع خطط إستراتيجية تعمل على تحسين المستوى الصحي  )2000
ونظم التعليم والعمل على االستفادة من مصادر التمويل المتاحة للدول النامية في زيادة 

لألفراد بما يضمن  المستوى االقتصادي ومستوى الدخل الشؤون االجتماعية وتحسينمخصصات 
لهم حياة كريمة، كما يجب العمل على إشراك جميع أطراف التنمية سواء من القطاع الخاص أو 

  .المؤسسات الغير حكومية في تحقيق األهداف المنشودة

 :في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تختلف -2

 المهاجرة والكفاءات الفلسطينية األراضي على طبقت حيث :الدراسة فيها تطبق التي ةبيئال −
 الحياة نواحي لجميع الخانق اإلسرائيلي والحصار االحتالل من تعاني والتي غزة قطاع من
 على والسيادة بالحرية تتمتع مجتمعات في طبقت التي السابقة الدراسات عكس على

 .بآخر أو بشكل تختلف الكفاءات للهجرة سبابوأ دوافع يجعل مما أراضيها

 في البشرية التنمية استراتيجيات دور على حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف: هدفها −
 وآخرون، مطرية( في حين هدفت دراسة كل من ،العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة من الحد

 ،)2009 البدراني،( ،)2010 الكواكبي،(، )2010 الخاليلة،( ،)1993 الحنبلي،( ،)2008
، )1999 يوسف،( ،)2005 عفارة،( ،)2006 وآخرون، قنوع( ،)2007 حوراني،(
)Bakoush et al, 2009( ،)Cao, 2008( ،)Kaushik et al, 2008( ،)Germenji 

and Gedeshi, 2008(، )Kaushik et al, 2008( ،)Gungor and Tansel, 2007( 
 والدول المصدرة الدول على وانعكاساتها الكفاءات هجرة دوافع أهم بيان إلىبشكل رئيسي 

  .السلبية آثارها من والحد منها االستفادة وسبل المستقبلة
الكفاءات  لهجرةاألسباب الدافعة اعتمدت أداة الدراسة على الجمع بين معرفة  :أداة الدراسة −

ن ثم وضع وم ،الكفاءات المهاجرةواألسباب التي بوسعها المساهمة في عودة  الفلسطينية
 مطرية(دراسة كل من  على عكس ،تصور تطبيقي لسياسات يمكنها الحد من هذه الظاهرة

 الكواكبي،( ،)1999 يوسف،( ،)2005 عفارة،( ،)1993 الحنبلي،( ،)2008 وآخرون،
2010( ،)Bakoush et al, 2009(، )Germenji and Gedeshi, 2008(، )Kaushik 

et al, 2008(، )Gungor and Tansel, 2007(  التي تناولت موضوع هجرة الكفاءات
 ت بطرحمن ثم قامو الدافعة للهجرةاألسباب  معرفة علىفيها أداة الدراسة  وركزت

في حين لم  .بشكل نظري لحد من هذه الظاهرةا التي تساهم في وصياتتمجموعة من ال
 قنوع( ،)2007 حوراني،( ،)2009 البدراني،( ،)2010 الخاليلة،(تستخدم دراسة كل من 
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 دراسةداة للأ )Burns and Mohapatra, 2008( ،)Cao, 2008(، )2006 وآخرون،
 واقع من والتوصيات النتائج إلى للوصول واالستنتاج التحليل أسلوبحيث تبنى الباحثون 

 .موضوع هجرة الكفاءات في عليها تم اإلطالع التي واإلحصائيات المعلومات

 :التالي في السابقة اساتالدر عن الحالية الدراسة تتميز -3

 مستويات لتحسين فاعلة واستراتيجيات خطط وضع أهمية بيان على تركزهدفها حيث  −
 .العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة من الحد في تساهم البشرية التنمية

 الكفاءات هجرة ظاهرةفي الحد من  البشرية التنمية تحسين مستويات تأثيرتلقي الضوء على  −
 .ميةلالع

 الكفاءات هجرة ظاهرة من الحد في هماست ر تطبيقي للسياسات التي يمكن أنتضع تصو −
 .من خالل أداة الدراسة وتشجع الكفاءات المهاجرة على العودة ألرض الوطن علميةال

 

 :يلي فيما السابقة الدراسات من االستفادة تم -4

ظاهرة هجرة بموضوع التنمية البشرية و يتعلق فيما الباحثة لدى المعرفي الرصيد زيادة −
الكفاءات العلمية ودوافعها ومخاطرها على الدول النامية واآلليات التي يمكن من خاللها الحد 

 .من تأثيراتها السلبية

 في الباحثة ساعد مما السابقة الدراسات في ومناقشتها دراستها تم التي الجوانب على التعرف −
 .الحالية دراستها في المهمة الجوانب بعض على التركيز

  .النظري اإلطار وإثراء الدراسة هيكل بناءإعداد الخطة و في المساعدة −
 .الدراسة أهداف لتحقيق) ستبانهاال( الدراسة ةأدا وتطوير تصميم −

أهميتها في  الباحثة ارتأت والتي سابقةال الدراسات في التوصيات بعض على التأكيد −
 .في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية المساهمة
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 مقدمــة
 يذتنف في عليها االعتماد تم التي واإلجراءات للمنهجية مفصالً عرضاً الفصل هذا يتناول

ظاهرة استراتيجيات التنمية البشرية في الحد من  دور على التعرف بهدف الميدانية الدراسة
 الدراسة، وعينة لمجتمع وصف الدراسة، منهج شملوي ،هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية

 األساليب بيان إلى إضافة وثباتها، مصداقيتها وفحص) ستبانهاال( للدراسة الرئيسية األدوات
  .الدراسة نتائج معالجة في ةالمستخدم ائيةاإلحص

  

 الدراسة منهجية
 دراسة في المناهج أنسب باعتباره التحليلي الوصفي المنهج علىقامت الباحثة باالعتماد     

 الواقع أرض على هي كما الظاهرة أو الواقع دراسة على يعتمد حيث البحث، محل الظاهرة
 سماتها ويوضح الظاهرة لنا يصف الكيفي فالتعبير اً،وكيف كماً عنها ويعبر دقيق، بشكل ويصفها

 حجمها، أو الظاهرة هذه مقدار ويوضح رقمياً وصفاً فيعطي الكمي التعبير أما وخصائصها،
 على والوقوف لتفسيرها الدراسة موضوع المشكلة عن والحقائق البيانات توفير إلى باإلضافة
 إلى الوصول إلى بل هي كما الظواهر صفو إلى فقط يهدف ال الوصفي واألسلوب دالالتها،
 من البيانات جمع تم وقد ،وتطويره الواقع فهم في تساهم معنى ذات وتعميمات استنتاجات
  :يلي كما واألولية الثانوية المصادر

  

 الثانوية المصادر
 :في وتمثلت الثانوية المصادر من العديد الباحثة استخدمت

ü الموضوع هذا في كتبت التي واألجنبية العربية والمراجع الكتب. 

ü تناولت التي الماجستير وأطروحات المنشورة واألبحاثوالتقارير  والمقاالت الدوريات 
 .مختلفة بلدان من مواضيع ذات عالقة

ü الفلسطيني اإلحصاء مركز عن الصادرة واإلحصائيات النشرات. 

ü يتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائ. 

ü صفحاته على الموجودةوالتقارير  والدراسات للكتب االلكترونية والنسخ باالنترنت االستعانة. 
  

 األولية المصادر
 من األولية البيانات جمع إلى الباحثة لجأت الدراسة لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة    
 صممت وقد والجهد، قتالو توفير في أهمية من لها لما للدراسة، رئيسية كأداة ستبانهاال خالل

ووزعت على الكفاءات الفلسطينية في الداخل والخارج وتم تحليلها  الغرض لهذا خصيصاً
  . وذلك للتحقق من صحة الفروض النظرية للدراسة SPSS اإلحصائيباستخدام البرنامج 
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  مجتمع الدراسة
شخاص لأل القسري أو اإلرادي االنتقال عنتعبر هجرة الكفاءات العلمية ببساطة     

 إلى دولة من فما فوق) بكالوريوس(المؤهلين والحاصلين على مستوى تعليم الحلقة الثالثة 
العلمية ممن يطالهم تعريف  الكفاءاتوبحسب التعريف السابق الذي تبنته الباحثة لمفهوم . أخرى

 هجرة الكفاءات يتكون مجتمع الدراسة من جميع الكفاءات العلمية العاملة في قطاع غزة أو
العاملين في قطاع ) بكالوريوس فأعلى(ويقدر عدد حملة الشهادات العليا . الكفاءات المهاجرة منه

 2010بحسب البيانات المتوفرة من قاعدة بيانات مسح القوى العاملة لعام ) 59,497(غزة بـ 
في حين لم تتوفر بيانات حول عدد الكفاءات المهاجرة من ). 6.1(والموضحة في الجدول رقم 

  . طاع غزة والعاملة في بلدان المهجرق
  )6.1(جدول رقم 

  2010، العلمي والمؤهل القطاع حسب غزة قطاع في الكفاءات العاملة عدد

  القطاع
  المؤهل العلمي

  المجموع
  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس

 34,300  800  3,200  30,300  القطاع العام

 18,300  800  1,400  16,100  القطاع الخاص

 5,797  1,300  2,527 1,970  اتالجامع

 1,100  -  200  900  تهدف للربح العاملون في مؤسسات دولية ومؤسسات ال

 59,497  2,900  7,327  49,270  المجموع

  )2010، )و( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز: (المصدر       
  

الدراسةعينة   
الحصصية نتيجة توفر بيانات  تم اختيار عينة الدراسة للكفاءات في الداخل بطريقة العينة

بحسب صه في كل قطاع من قطاعات التشغيل، وتقديرية عن حجم مجتمع الدراسة وخصائ
الفلسطيني يعتبر القطاع العام هو القطاع األكثر تشغيالً للعاملين  لإلحصاءالجهاز المركزي 

) 550(يع وعليه تم توز ،)2011 ،)ج( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( )%58( بنسبة
قطاع خاص، جامعات، منظمات (للقطاعات األخرى ) 231(للقطاع الحكومي و) 319( استبانه

  ).أهلية ودولية
  

  :وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة باستخدام الطريقة التالية

  :بصرف النظر عن حجم المجتمع فإن أقل حجم عينة يعطى من المعادلة التالية
 



~ 105 ~ 
 

  α  =0.05 ةدالل مستوى عند Z = 1.96 حيث

  :يساوي الحالة هذه في العينة حجم فإن وبذلك

  
  :التالية المعادلة من يعطى المصحح العينة حجم

 

 .الدراسة مجتمع حجم إلى تشير  N = 59,497  حيث

   ).383(يساوي تقريباً  المطلوب العينة حجم فإن وبذلك

 الذكر السابقة العينة حجم في مطلوب هو مما أكثر وهذا استبانه )550( بتوزيع الباحثة قامتو
 للعينة استبانه) 50( بتوزيع الباحثة قامت كما. النتائج دقة في أكثر زيادة لتحقيق وذلك

 وثبات الداخلي تساقاال حساب بهدف ألصلي العينة حجم في حسابها يتم لم االستطالعية
 على ستباناتاال توزيع تمو .أجله من صممت الذي للغرض صالحيتها من والتأكد ستبانهاال

 الطريقةو ،)الورقية ستبانهاال( التقليدية األولى الطريقة: طريقتين باستخدام االستطالعيةالعينة 
 بشكل الكتروني للفئة المستهدفة عبر ستبانهتمرير اال خالل من اإللكترونية الطريقة هي الثانية
في استطالع آراء عينة ) الورقية ستبانهاال(بينما استخدمت الطريقة التقليدية . اإللكتروني البريد
  .الدراسة

 ،)550( وعددهم للمجتمع الممثلة الدراسة عينة أفراد على ستباناتاال بتوزيع الباحثة قامتكما 
 منها) 540( استرداد تم حيث ،)50( وعددهم أفرادها واستبعاد االستطالعية الدراسة إجراء بعد

 أفراد من%) 90.91( المستردة االستبانات بةنس بذلك وبلغت .اإلحصائي للتحليل صالحة) 500(
  .إحصائياً مقبولة نسبة وهي الدراسة عينة

ستخدام العينة الغرضية بالنسبة للكفاءات في الخارج فقد تم اختيار عينة الدراسة باأما 
 إليها الوصول يمكن بيانات توفر لعدم نظراً العشوائية، العينة استخدام لصعوبة )مقصودةال(

حيث تم التواصل مع عدد من الكفاءات الفلسطينية المهاجرة من قطاع ، العينة هذه لمث لتحديد
 استبانهوتم التواصل معهم وإرسال  ،غزة عن طريق سؤال أشخاص لهم عالقة بهذه الكفاءات
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من  هاستبان) 80(سعت الباحثة للحصول على ، والدراسة لهم عن طريق البريد االلكتروني
برغم مراسلتهم عدة مرات جعل  ستبانهعدم تجاوب البعض مع تعبئة اال الكفاءات المهاجرة لكن
  .تعبر عن آراء هذه الكفاءات استبانه) 52(هذا العدد ينخفض لـ 

 أداة الدراسة
 عالقة لها التي األسئلة من مجموعة تحديد تم السابقة األدبيات مراجعة خالل من
 غزة قطاع في الموجودة للكفاءات موجهة األولى ستبانتينا إعداد تم ثم ومن الدراسة بموضوع
 :ستبانتينفي عملية بناء اال التالية الخطوات الباحثة واتبعت المهاجرة للكفاءات موجهة والثانية

 .والمعلومات البيانات جمع في اماستخدامه أجل من أوليتين استبانتين إعداد .1

وتم تعديل  البيانات علجم اممالئمته مدى اختبار أجل من المشرف على ستبانتيناال عرض .2
 .يلزم حذفه وحذف ما

 بدورهم قاموا والذين -) 1(ملحق رقم  -  المحكمين من مجموعة على االستبانتين عرض .3
 من ستبانهاال فقرات بعض تعديل تم المحكمين أراء ضوء وفي ،واإلرشاد النصح بتقديم
 في الموجودة هائيةالن امصورته في تينستباناال لتستقر والتعديل اإلضافة أو الحذف حيث
 .)3(وملحق رقم  )2( رقم ملحق

 الكفاءات من كفاءة )50( على تطبيقها تم ستبانهلال أولية ميدانية اختباريه دراسة إجراء .4
 نتيجة حسب ستبانهاال فقرات من فقرة أي تعديل أو حذف يتم ولم ،غزة قطاع في العاملة
 .إحصائياً دال الفقرات لكل لالرتباط بيرسون معامل كان حيث االستطالعية العينة

 .للدراسة الالزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع على الداخل في الكفاءات استبانه توزيع .5

 البريد عبر معهم التواصل خالل من الدراسة عينة على الخارج في الكفاءات استبانه توزيع .6
 .اإللكتروني من خالل معارف وأقارب لهم يقيمون في قطاع غزة

  
  

 :يلي كما جزئين إلى الداخل في الكفاءات استبانة تقسيم وتم

Ø األسئلة من مجموعتين من ويتكون :األول الجزء: 

ü للمبحوث الشخصية بالبيانات تتعلق أسئلة) 10( تتضمن األولى المجموعة. 

ü مع وتربطها بالهجرة التفكير وراء الدوافع في تتعلق أسئلة تتضمن الثانية المجموعة 
 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية راتالمتغي من مجوعة

Ø الفلسطينية األراضي في تحسينها الالزم البشرية التنمية استراتيجيات ويتناول :الثاني الجزء 
 :التالي النحو على محاور لخمسة تقسيمه وتم علميةال الكفاءات هجرة من للحد

ü فقرات) 8( من ويتكون االقتصادي الوضع بتحسين تتعلق أسئلة: األول المحور. 
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ü فقرات) 10( من ويتكون البشرية الكوادر وتطوير بتأهيل تتعلق أسئلة: الثاني المحور. 

ü فقرات) 10( من ويتكون العلمي بالبحث باالهتمام تتعلق أسئلة: الثالث المحور. 

ü فقرات) 9( من ويتكون الخاص للقطاع مشجعة بيئة بإيجاد تتعلق أسئلة: الرابع المحور. 

ü من ويتكون والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع بتحسين تتعلق أسئلة: الخامس المحور 
  .فقرات) 7(

  

 :يلي كما جزئين إلى تقسيمها تم حيث نفسها بالطريقة المهاجرة لكفاءاتا استبانة إعداد وتم

Ø األسئلة من مجموعتين من ويتكون: األول الجزء: 

ü للمبحوث الشخصية بالبيانات يتعلق سؤال) 16( تتضمن األولى المجموعة. 

ü بهؤالء دفعت التي واألسباب الدوافع في البحث إلى تهدف أسئلة تتضمن الثانية المجموعة 
 قرار موضوع تناولت أسئلة إلى باإلضافة الخارج إلى الهجرة قرار التخاذ األشخاص
 .القرار هذا اتخاذ على باإليجاب تؤثر أن الممكن من التي والدوافع العودة

Ø الفلسطينية األراضي في تحسينها الالزم البشرية التنمية استراتيجيات ويتناول :الثاني الجزء 
 محاور لخمسة تقسيمه وتم الوطن ألرض عودتها وتشجيع علميةال الكفاءات هجرة من للحد
 :التالي النحو على

ü فقرات) 8( من ويتكون االقتصادي الوضع بتحسين تتعلق أسئلة: األول المحور. 

ü فقرات) 10( من ويتكون البشرية الكوادر وتطوير بتأهيل تتعلق سئلةأ: الثاني المحور. 

ü فقرات) 10( من ويتكون العلمي بالبحث باالهتمام تتعلق أسئلة: الثالث المحور. 

ü فقرات) 9( من ويتكون الخاص للقطاع مشجعة بيئة بإيجاد تتعلق أسئلة: الرابع المحور. 

ü من ويتكون والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع بتحسين تتعلق أسئلة: الخامس المحور 
 .فقرات) 7(

  

  

 الدرجة تعني حيث درجات،) 10( إلى) 1( من التدرج وفق فقرة كل على اإلجابات كانتو
جدول  في موضح هو كما للتحسين الحاجة عدم) 1( والدرجة ،الكامل للتحسين الحاجة) 10(
)6.2(  

  )6.2(جدول رقم 
  مقياس اإلجابة على الفقرات

  حاجة للتحسين الكامل كهنا    يوجد حاجة للتحسين ال  التصنيف

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الدرجة
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  صدق أداة الدراسة

 وضعت ما قياس إنجاز على قادرة الدراسة استبانه تكون أن ستبانهاال بصدق يقصد
 بانهستاال صدق قياس تم وقد وفرضياتها، أسئلتها على ويجيب الدراسة أهداف يحقق بما ألجله
  :يلي كما طريقتين خالل من

  

 )المحكمين رأي(الصدق الظاهري لألداة  - 1

 المحكمين من مجموعة على األولية صورتها في الدراسة أداة بعرض الباحثة قامت
 من اإلسالمية بالجامعة التجارة كلية في التدريسية ةئالهي أعضاء من أعضاء) 8( من تألفت

 أسئلة حول بآرائهم االسترشاد أجل من وذلك حصاء،واإل والمحاسبة اإلدارة في المتخصصين
 أداة بتحكيم مشكورين قاموا الذين المحكمين أسماء) 1( رقم الملحق ويوضح وفقراتها، ستبانهاال

 الفقرات بعضوإضافة  حذف تم حيث المحكمين وآراء بتوجيهات الباحثة أخذت وقد. الدراسة
 ملحق في والموضحة النهائية صورتها في تبانهساال إلى التوصل تم حتى اآلخر البعض وتعديل
  .)استبانة الكفاءات المهاجرة) (3(وملحق رقم  ،)استبانة الكفاءات في الداخل( )2( رقم

  

  المقياس صدق - 2

 Internal Validityالداخلي  االتساق صدق  . أ

 الذي المجال مع ستبانهاال فقرات من فقرة كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق يقصد
 االرتباط معامل إيجاد خالل من الداخلي االتساق صدق من التحقق تم وقد الفقرة، هذه إليه يتنتم

 هذه إليه تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة ستبانهاال فقرات من فقرة كل بين لبيرسون الخطي
 هناك أن على المختلفة االرتباط معامالت دلّت حيث عام، بشكل إيجابية النتائج كانت وقد الفقرة،
 االرتباط معامالت وتوضح الجداول التالية إليها، تنتمي التي المجاالت مع للفقرات داخلياً اتساقاً

  .إليه تنتمي الذي المجال مع ستبانهاال فقرات من فقرة لكل المختلفة
  

األول والدرجة الكلية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 6.3( رقم جدوليوضح 
ماعـدا   ،α= 0.01معنويـة   االرتباط المبينة دالة عند مستوى والذي يبين أن معامالت، للمجال
  .لما وضع لقياسه اًوبذلك يعتبر المجال صادق α= 0.05معنوية  عند مستوىدالة ) 4(الفقرة 
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  )6.3(جدول رقم 
  للمجال الكلية والدرجة األول المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 ارتباط معامل  االقتصادي الوضع بتحسين المتعلق األول لمجالا فقرات  .م
  بيرسون

 الداللة مستوى
  sig اإلحصائية

  000.  (**)686.  ومع مهارات وقدرات العنصر البشريتحسين الدخل ليتناسب مع مستوى المعيشة في األراضي الفلسطينية   1

  000.  (**)729.  العمل سوق وفقاً الحتياجات العاملة القوى تخطيط  2

  000.  (**)568.  البطالة ظاهرة يحد من بما العاملة الحالي القوى هيكل تصحيح  3

  032.  (*)304.  العمل والتعاقد تعديل قوانين  4

  000.  (**)511.  المادية العمل بيئة ظروف تحسين  5

  004.  (**)402.  لاألج طويل اإلقراض وتحسين شروطاالستثمارية  القروض لتسهيل وتحفيزها المصارف دور تفعيل  6

  000.  (**)782.  عمل فرص لخلق تسعى التي اإلنتاجية بالمشاريع االهتمام إلى اإلغاثية الخيرية الجمعيات توجيه  7

  000.  (**)859.  اإلبداعية واألفكار الصغيرة المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق تأسيس  8

  . α=0.01داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (**)
  . α=0.05داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (*)

  
  

  )6.4(جدول رقم 
  للمجال الكلية والدرجة الثاني المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 ارتباط معامل  البشرية الكوادر وتطوير بتأهيل المتعلق الثاني المجال فقرات  .م
  بيرسون

 الداللة مستوى
  sig اإلحصائية

  000.  (**)802.  رفع الموازنة للجامعات ومعاهد التعليم العالي  1

  000.  (**)651. االقتصادية التنموية والتوجهات الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم  2

  003.  (**)411.  لها المجتمع حاجة وقياس المختلفة العالي التعليم مخرجات لتقييم المناسبة والمعايير األسس وضع  3

  000.  (**)660.  العلمية واالقتصادية المستجدات ضوء في بشكل دوري األكاديمية البرامج مراجعة  4

محددة  زمنية لفترات البالد وخارج داخل من جامعات أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة  5
  الفلسطينية الجامعات في للتدريس

.440(**)  .001  

  000.  (**)506. العالي التعليم لمؤسسات األكاديمية الخطط وضع في الخاص القطاع ركةمشا أهمية على التأكيد  6

  037.  (*)295.  والتدريب التعليم في االستثمار على الخاص القطاع لتشجيع الالزمة الحوافز تقديم  7

  014.  (*)346.  خاصاحتياجات القطاع ال تخرجهم ووفق قبل الطلبة لتدريب الخاص القطاع مع ثنائية اتفاقات عقد  8

 002. (**)435.  التدريبية واحتياجاتهم الخريجين عن بيانات قاعدة تتوفر بحيث الخريجين لمتابعة خاص مكتب فتح  9

 000. (**)758. التخرج بعد لهم عمل فرص وتوفير الدراسية المنح تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني  10

     . α=0.01داللة  وىاالرتباط دال إحصائياً عند مست (**)
  . α=0.05داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (*)

  

الثاني والدرجـة الكليـة   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 6.4(جدول يوضح 
ماعـدا   ،α= 0.01معنويـة   االرتباط المبينة دالة عند مستوى ، والذي يبين أن معامالتللمجال
  .لما وضع لقياسه اًوبذلك يعتبر المجال صادق α= 0.05معنوية  عند مستوىة دال) 8(،)7(الفقرة 
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  )6.5(جدول رقم 
  للمجال الكلية والدرجة الثالث المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 ارتباط معامل  العلمي بالبحث باالهتمام المتعلق الثالث المجال فقرات  .م
  بيرسون

 الداللة مستوى
  sig اإلحصائية

  000.  (**)798.  العلمي البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة  1

  000.  (**)504. واالبتكار  والتطوير البحث نشاطات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام  2

  000.  (**)689. والنشر  والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع  3

 الكفاءات العلمي والتنسيق معها لخدمة البحث مراكز مختلف مع التعاون اتفاقيات اقتراح  4
العلمية

.542(**)  .000  

  000.  (**)526. الوطنية العلمي البحث برامج بين التنسيق مستوى رفع  5

توفير فرص اإلعارة وتشجيع الزيارات العلمية لتبادل الخبرات مع الجامعات خارج   6
  فلسطين

.685(**)  .000  

  001.  (**)459.  يل أبحاث ونتائج البحث العلمي ات والمراجع والمراكز اإلحصائية لتحلتوفير المكتب  7

  013.  (*)350.  إتاحة الفرصة لحضور المؤتمرات العلمية المتخصصة وتغطية نفقات السفر واإلقامة  8

 001. (**)469.  ربط أنظمة الترقيات والحوافز بالكفاءة العلمية والتميز في البحث العلمي  9

 000. (**)854.  سن القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية  10

     . α=0.01داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (**)
  . α=0.05داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (*)

  

لدرجة الكلية الثالث وامعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 6.5(رقم جدول يوضح 
ماعـدا   ،α= 0.01معنويـة   االرتباط المبينة دالة عند مستوى ، والذي يبين أن معامالتللمجال
  .لما وضع لقياسه اًوبذلك يعتبر المجال صادق α= 0.05معنوية  عند مستوىدالة ) 8(الفقرة 

  

  )6.6(جدول رقم 
  للمجال كليةال والدرجة الرابع المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 ارتباط معامل  الخاص للقطاع مشجعة بيئة بإيجاد المتعلق الثالث المجال فقرات  .م
  بيرسون

 الداللة مستوى
  sig اإلحصائية

  000.  (**)883.  األموال رؤوس واستقطاب لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل  1

  000.  (**)629.  متطورة جديدة صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق تطوير  2

  016.  (*)340.  المالية والخدمات االستثمار وتمويل اإلقراض نظم تحسين  3

  000.  (**)647.  االقتصادي التطوير دوره في االقتصادية وتفعيل القرارات اتخاذ الخاص في مشاركة القطاع  4

  000.  (**)676.  الخاص القطاع و يالمدن المجتمع و الحكومة بين التكامل و التنسيق تحقيق  5

  000.  (**)670. والخاص العام القطاعين بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد  6

  000.  (**)791. الضريبية والتسهيالت التشجيعية الحوافز تقديم  7

 والتطوير العلمي حثوالب كالتعليم التنموية القطاعات لتطال الخاص القطاع استثمار قاعدة تنويع  8
  والزراعي والصناعي لتقني

.845(**)  .000  

 000. (**)879.  مؤهلة بكوادر للخاص القطاع لدعم رافداً تكون التي التخصصية األعمال حاضنات ودعم إنشاء  9

       . α=0.01داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (**)
  . α=0.05 داللة ند مستوىاالرتباط دال إحصائياً ع (*)
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الرابع والدرجـة الكليـة   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 6.6(جدول يوضح 
ماعـدا   ،α= 0.01معنويـة   االرتباط المبينة دالة عند مستوى ، والذي يبين أن معامالتللمجال
  .لما وضع لقياسه اًوبذلك يعتبر المجال صادق α= 0.05معنوية  عند مستوىدالة ) 3(الفقرة 

  

  )6.7(جدول رقم 
  للمجال الكلية والدرجة الخامس المجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 ارتباط معامل  والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع بتحسين المتعلق األول المجال فقرات  .م
  بيرسون

 الداللة مستوى
  sig اإلحصائية

  000.  (**)874.  واالستقرار األمن فيرتو يكفل والسياسي بما األمني الوضع معالجة  1

  000.  (**)675.   الحكومية واإلجراءات والقيود الروتين تخفيف  2

  000.  (**)805.  الكفاءة حسب الوظائف في بحيث يكون التعيين المحسوبية و الرشوة و الفساد على القضاء  3

  000.  (**)737.  تنميةتقدير الكفاءات العلمية وزيادة الثقة بدورها الهام في عمليات ال  4

  000.  (**)762.   المواطن حقوق الحريات واحترام إطالق  5

  000.  (**)614.  التنمية عملية تمويل في المصارف دور لتعزيز الالزم القانوني اإلطار تطوير  6

  000.  (**)896. العالمية والتغيرات والمستجدات الظروف لتناسب االستثمار تشجيع قوانين وتحديث تطوير  7

       . α=0.01داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (**)
  . α=0.05داللة  االرتباط دال إحصائياً عند مستوى (*)

  

والدرجـة   لخـامس امعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 6.7( رقم جدولوضح ي
 α= 0.01معنويـة   وىاالرتباط المبينة دالة عند مسـت  ، والذي يبين أن معامالتالكلية للمجال

  .لما وضع لقياسه اًوبذلك يعتبر المجال صادق

 Structure Validity البنائي الصدق  . ب

 األداة تريد التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
 تلفقرا الكلية بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول

  .ستبانهاال
  )6.8(جدول رقم 

  ستبانهلال الكلية والدرجة ستبانهاال مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامل
  sig اإلحصائية الداللة مستوى  بيرسون ارتباط معامل  المجـــــــال  .م
  0000.  (**)842. االقتصادي الوضع تحسين  1

  0000.  (**)681.  البشرية الكوادر وتطوير تأهيل  2

  0000.  (**)526. العلمي بالبحث االهتمام  3

  0000.  (**)614. الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد  4

  0000.  (**)776. والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين  5

  . α=0.01داللة  ىاالرتباط دال إحصائياً عند مستو (**)
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دالة إحصائياً  ستبانهيع مجاالت االأن جميع معامالت االرتباط في جم )6.8(رقم  جدوليوضح 
  .لقياسه تصادقه لما وضع ستبانهعتبر جميع مجاالت االوبذلك ت α= 0.01معنوية  د مستوىعن

  

 Reliability أداة الدراسة ثبات
 مرة من أكثر هاتوزيع إعادة تم لو النتيجة نفس ستبانهاال تعطي أن ستبانهاال بثبات يقصد

 نتـائج  فـي  االسـتقرار  ستبانهاال ثبات يعني أخرى بعبارة أو والشروط، الظروف نفس تحت
 خالل مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة تم لو فيما كبير بشكل تغييرها وعدم ستبانهاال

  :خالل من الدراسة استبانه ثبات من الباحثة تحققت وقد ،معينة زمنية فترات
  

 النصفية التجزئة طريقة  . أ

 التي األسئلةن حيث أب ينجزئ إلى ستبانهاال مجاالت من مجال كل فقرات تجزئة تم حيث
 األسئلة هي الثاني للنصف تنتمي التي واألسئلة الرتبة فردية األسئلة هي األول للنصف تنتمي
 ذلك وبعد الثاني، والنصف األول النصف بين بيرسون ارتباط معامل حساب ثم الرتبة، زوجية

  .النصفية للتجزئة براون سبيرمان معادلة باستخدام االرتباط معامل تصحيح تم
  معامل الثبات 

  

  معامل ارتباط بيرسون=   rحيث 

  :يوضحها الجدول التاليوقد كانت النتائج كما 

  )6.9(جدول رقم 
   ستبانهاال مجاالت من مجال لكل ومعامالت الثبات بيرسون ارتباط معامالت

.م ستبانهمجاالت اال   
عدد 
 الفقرات

معامل ارتباط 
يرسونب  

معامل االرتباط 
 المصحح

 916. 846.  8  تحسين الوضع االقتصادي 1

 918. 849.  10  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية 2

 888. 799.  10  االهتمام بالبحث العلمي 3

  956.  914.  9  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص 4

  896.  809.  7  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية 5

 984. 969.  44  ككل ستبانهاال -

  .)0.01( إحصائية دالله مستوى عند إحصائياً داله االرتباط معامالت كافة        

R   =    2r 

       r+1 



~ 113 ~ 
 

 مرتفعة قيمة يوه .)984( بلغ ستبانهاال ثبات معامل أن نالحظ )6.9(رقم  الجدول خالل من
 لمجاالت الثباتو االرتباط معامالت أن كما ،)0.01( داللة مستوى عند إحصائياً ودالة وجيدة
 ستبانهاال ثبات ارتفاع إلى يشير وهذا إحصائياً ومعنوية مرتفعة أيضاً خمسةال ستبانهاال

  .الدراسة أسئلة على لإلجابة وصالحيتها
  

 كرونباخ ألفا معامل طريقة  . ب

 ،ستبانهاال ثبات معامل إليجاد وذلك الثبات، حساب طرق من أخرى طريقة الباحثة استخدمت
 الجدول حسب ،ستبانهاال مجاالت من مجال لكل كرونباخ ألفا معامل يمةق على حصلت حيث
  :التالي

  )6.10(جدول رقم 
 ككل ستبانهالول ستبانهاال مجاالت من مجال لكل كرونباخ ألفا معامالت

  الصدق ألفا كرونباخ معامل  عدد الفقرات  ستبانهمجاالت اال  .م
 .915 838.  8  تحسين الوضع االقتصادي  1

 936. 876.  10  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية  2

 947. 896.  10  االهتمام بالبحث العلمي  3

 959.  920.  9  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص  4

 951.  905.  7  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية  5

 984. 969.  44  ككل ستبانهاال  -

كرونباخ ألفا مللمعا الموجب التربيعي الجذر=  الصدق  

 وهي )0.969( بلغ ككل ستبانهلال كرونباخ ألفا معامل أن )6.10(رقم  الجدول خالل من يتضح
 ألفا معامالت قيم فإن كذلك الدراسات، هذه مثل في اإلحصائية الناحية من وجيدة مرتفعة قيمة

 من مجال للك)  0.920  -0.838( بين تتراوح حيث مرتفعة كانت المجاالت جميع في كرونباخ
 - 0.915( بين تتراوح حيث مجال لكل مرتفعة كانت الصدق قيمة ما أنك. ستبانهاال مجاالت

 ستبانهاال فقرات لجميع الصدق قيمة وكانت ،ستبانهاال مجاالت من مجال لكل) 0.959
 تطمئن الثبات من عالية بدرجة تتمتع ستبانهاال أن على يدل مما مرتفعة قيم وهي ،)0.984(

 .الدراسة عينة على تطبيقها إلى ةالباحث

الدراسة وثبات أداة صدق من تأكدت قد تكون الباحثة فإن سبق ما على وبناء.  
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 الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب

 Statistical  Package for  the اإلحصائي البرنامج خالل من ستبانهاال وتحليل تفريغ تم

Social  Sciences  )SPSS( ، كون حال في المعلمية اإلحصائية االختباراتتخدمت اسو 
 ال البيانات كون حال في المعلمية غير اإلحصائية االختباراتو ،الطبيعي التوزيع تتبع البيانات
  :المستخدمة كالتالي اإلحصائية األدواتكانت و الطبيعي، التوزيع تتبع

يستخدم هذا : ابي النسبيالنسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحس .1
في وصف عينة  ةاألمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث

 .الدراسة
 Split Half( التجزئة النصفية ةطريقو) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  .2

Method( ستبانهلمعرفة ثبات فقرات اال. 

 تتبع البيانات كانت إذا ما لمعرفة)  Sample  K-S -1(  سمرنوف - كولومجروفاختبار  .3
 .الطبيعي التوزيع

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي ) Sign Test(اختبار اإلشارة  .4
 .أم ال )6(درجة الحياد وهي 

 التي للفروق اإلحصائية الداللة لفحص) Mann-Whitney Test ( وتني  –اختبار مان .5
 .فقط فئتين تشمل والتي الدراسة فئات بين وللمقارنة الشخصية، المتغيرات إلى ترجع

 للفروق اإلحصائية الداللة لفحص)   Kruskal – Wallis Test(واالس –لكااختبار كروس .6
 من أكثر تشمل والتي الدراسة فئات بين وللمقارنة الشخصية، المتغيرات إلى ترجع التي
 .فئتين

 .الدراسة وفرضيات ستبانهاال فقرات لتحليل)  One sample t test (اختبار .7

 التي للفروق اإلحصائية الداللة لفحص)  Independent  Samples T- Test(  اختبار .8
 .فقط فئتين تشمل والتي الدراسة فئات بين وللمقارنة الشخصية، المتغيرات إلى ترجع

 إلى ترجع التي للفروق اإلحصائية الداللة لفحص) One Way ANOVA( اختبار .9
 .فئتين من أكثر تشمل والتي الدراسة فئات بين وللمقارنة الشخصية، غيراتالمت

 .المتجانسة للبيانات واالختالف التباين إليها يميل التي الفئة لتحديد) Scheffe( شيفيه اختبار .10
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  استبانة الكفاءات في الخارج: والًأ

  Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي 

الختبار ما إذا  Kolmogorove-Smirnov سمرنوف  –استخدمت الباحثة اختبار كولموجوروف 
  .)7.1(جدول كما هي موضحة في وكانت النتائج عدمه  البيانات تتبع التوزيع الطبيعي منكانت 

  )7.1(جدول رقم 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

همجاالت االستبان م.   (.sig) مستوى الداللة  Zقيمة  عدد الفقرات 
 129. 1.171  8  تحسين الوضع االقتصادي 1

 340. 940.  10  وتطوير الكوادر البشريةتأهيل  2

 088. 1.250  10  االهتمام بالبحث العلمي 3

 063. 1.316  9  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص 4

 099. 1.227  7  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية 5

 092. 1.240  44  ككل االستبانه
  

 كبرأ كانت الدراسة مجاالت لجميع) .Sig( الداللةمستوى  أن السابق الجدول في النتائج من يتضح
 الطبيعي التوزيع يتبع المجاالت لهذه البيانات توزيع أن يعني وهذا، α = 0.05 الداللة مستوى من

الستبانة الكفاءات  الدراسة فرضيات على لإلجابة المعلمية االختبارات استخدام تم فقد وعليه
  .المهاجرة

 الشخصية والسمات الخصائص وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف

 :الشخصية والسمات الخصائص وفق )الكفاءات المهاجرة( الدراسة لعينة عرض يلي فيما

  )7.2(جدول رقم 
  حسب المؤهل العلمي العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 57.7 30  بكالوريوس

 26.9 14  ماجستير

 15.4 8  دكتوراه

  100 52  المجموع
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من حملة  الكفاءات المهاجرةمن ) %57.7(نسبته  أن ما )7.2(يتضح من الجدول رقم 
ويتضح من هذه  ،الدكتوراهمن حملة ) %15.4(من حملة الماجستير و) %26.9(بكالوريوس، ال

اهتمام الشعب الفلسطيني مدى المهاجرة عينة صغيرة من الكفاءات الفلسطينية والتي تمثل  النسب
مدى الخسارة التي يتسبب بها غياب هذه الكفاءات عن األراضي الفلسطينية كما يتضح بالتعليم 

يشكل فيه رأس على بناء اقتصاد عصري والتي تقوم الرؤية التنموية الفلسطينية خاصة في ظل 
  .هالرئيسية ومحرك نموالمال البشري ثروته 

)7.3(جدول رقم   
  حسب التخصص العلمي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  العلمي التخصص
 55.8 29 مهندس

 11.5 6 طبيب

 5.8 3 مبرمج

 5.8 3 أعمال إدارة

 3.8 2 مدرس

 1.9 1 ياقتصاد

 1.9 1 انجليزي - آداب 

 1.9 1 علوم

 1.9 1 معلومات تكنولوجيا

 1.9 1 محامي

 1.9 1 محاسب

 1.9 1 صيدلي

 1.9 1 طبيعي عالج أخصائي

 1.9 1 وإعالم صحافة

  100 52  المجموع
  

األعلى  نسبةالبلغت و ،لكفاءات المهاجرةل تنوع التخصصات العلمية) 7.3(يتضح من الجدول رقم 
ويشكل هذين القطاعين اثنين من  ،)%11.5( بنسبة ومن ثم األطباء )%55.8(في العينة للمهندسين 

 ومن أهم األسباب الدافعة .في األراضي الفلسطينية لمتأثرة بظاهرة هجرة الكفاءاتم القطاعات اأه
حيث بلغ عدد جات سوق العمل الهجرة المهندسين هو عدم تخطيط القوى العاملة وفقاً الحتي

 2011ومهندسة حتى نهاية عام مهندس ) 9,226(المنتسبين لنقابة المهندسين أكثر من 
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)enggaza.ps, 2012(، إضافة إلى تدني  ،أكثر من الحاجة الفعلية لسوق العمل الفلسطيني وهو
الدخل العائد من التعليم  يحقق ال يتناسب مع مهاراتها وقدراتها وبالتالي ا الالدخل لهذه الفئة بم
مقارنة  فبالرغم من انخفاض حجم الهجرةأما بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي . المتوقع لهذه الفئة

سبة للدول النامية مهندسين إال أن فقدان الموارد البشرية العاملة في هذا المجال بالنمع فئة ال
. وخصوصاً فلسطين يعني انخفاض قدرة النظم الصحية على تقديم خدماتها بصورة كفؤة وعادلة

لم يكن لدى التعليم العالي الفلسطيني  أنهالكفاءات العاملة في القطاع الصحي  على هجرة ومما شجع
المقدرة على تقديم تخصصات في العلوم الطبية وتوابعها حتى نهاية القرن الماضي كما لم يكن هناك 

مما شجع هذه  خريجين في التخصصات الطبية من جامعات فلسطينية حتى بداية القرن الحالي
من دان التي أنهت تعليمها العالي منها والتي تعاني هي األخرى في البل االستقرارالكفاءات على 

على استقطاب هذه الكفاءات وتقديم  وبالتالي عملت ،نقص رأس المال البشري العامل في هذا القطاع
الرغبة في يلعب عامل االهتمام بالبحث العلمي وكما  .الحوافز المغرية لها للبقاء في بلد المهجر

ضي للهجرة خارج األراين القطاعين مجال التخصص الدور األكبر المحرك لهذالتطور في 
  .الفلسطينية

  )7.4(جدول رقم 
  حسب مكان العمل الرئيسي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  مكان العمل
 63.5 33 الخاص القطاع

 21.2 11  الجامعات

 9.6 5 الحكومي القطاع

 5.8 3 األهلية المنظمات

  100  52  المجموع
  

وهي النسبة ) %63.5(القطاع الخاص بلغت نسبة العاملين في أن ) 7.4(يتضح من الجدول رقم 
وهذا يعني تمتع هذه الكفاءات بوضع اجتماعي ومردود ) %21.2(يليها الجامعات بنسبة األعلى 

لعلمي والتطور في إمكانيات البحث اباإلضافة إلى توفير  مادي جيد يتناسب مع مؤهالتها العلمية
وهذا يتفق مع  دافعة لهجرة الكفاءات العلميةمن أهم األسباب ال مجال التخصص، وتعد هذه األسباب

، )2007حوراني، (، )2009البدراني، (، )2010الكواكبي، (، )2010 الخاليلة،( كل من دراسة
والتي تشير إلى  )1993 الحنبلي،(و )1999يوسف، (، )2005 عفارة،(، )2006 وآخرون، قنوع(

 توفير وعدم لهم المعيشي المستوى وانخفاض العلمية، الكفاءات ألصحاب المادي المردود ضعفأن 
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 تسهيالت توفير عدمباإلضافة إلى  لهم المناسب المستوى تؤمن التي واالجتماعية المادية الظروف
 .هي من أهم األسباب الدافعة لهجرة الكفاءات العلمية العلمي البحث

)7.5(جدول رقم   
  حسب الجنس العينة أفراد توزيع

  المئويةالنسبة   التكرار  الجنس
 73.1 38 ذكر

 26.9 14 أنثى

  100  52  المجموع
   

وهي أعلى من نسبة ) %73.1(أن نسبة الذكور المهاجرين بلغت ) 7.5(يتضح من الجدول رقم 
هذه النسبة طبيعية ومتناسبة مع عادات المجتمع  وترى الباحثة أن) %26.9(اإلناث المهاجرات 

م بإعالة األسرة من أسرتها وبالتالي يرفض سفرها لتقو مسئولةوالذي يعتبر أن المرأة هي الفلسطيني 
بمغادرتها البالد ألغراض إكمال الدراسة أو التطور العلمي في على سبيل المثال، في حين قد يقبل 

أو اللواتي التحقن بأزواجهن في الخارج  في الغالب النساء) %26.9(نسبة تمثل و. مجال تخصصها
   .ومن ثم العودة غبة في التطور العلميرلفلسطينية بهدف المن األراضي ا كان خروجهن

  )7.6(جدول رقم 
  حسب العمر العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  فئة العمريةال
 26.9 14 30  من أقل

 50.0 26 40أقل من  30

 17.3 9 50أقل من  40

 5.8 3 فأكثر 50 

  100  52  المجموع
   

لكفاءات من ا )%50( تمثل) 40أقل من  30(ئة العمرية أن الف) 7.6(يتضح من الجدول رقم 
وهذا يعني أن النسبة األعلى من  )%26.9(بنسبة ) 30أقل من (يليها الفئة العمرية المهاجرة 
ة ئمما يوضح مقدار الخسارة التي يتسبب بها غياب هذه الفهي من فئة الشباب  المهاجرة الكفاءات

في تحسين مستويات التنمية البشرية داخل األراضي والمدربة تدريباً عالياً الشابة والمتعلمة 
والتي تعتمد على رأس المال  ل الكثير من خطط التنمية المنشودةيعطت باإلضافة إلىالفلسطينية 

 .البشري المبدع والمفكر
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  )7.7(جدول رقم 
  االجتماعيةحسب الحالة  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  االجتماعيةحالة ال
 78.8 41 ة/متزوج

 21.2 11 عزباء/أعزب

  100  52  المجموع
 

احثة وترى الب من المتزوجينهم الكفاءات المهاجرة من ) %78.8(أن  )7.7(يتضح من الجدول رقم 
 معيشيتوفير مستوى تحسين األوضاع المادية و هو هذه الكفاءات لهجرةأنه قد يكون السبب الرئيس 

ب والتي تفاقمت بسب والسياسية واألمنية االقتصاديةفي ظل سوء األوضاع  ألسرهم ومن يعولونجيد 
 ،ةعقب االنتخابات التشريعي 2006منذ مطلع عام  قطاع غزةالحصار اإلسرائيلي المفروض على 

قطاع والتي فاقمت من سوء األوضاع وأتت على الالحرب التي شنها الجيش اإلسرائيلي على  وتبعته
  .جميع مناحي الحياة في قطاع غزة

    
  )7.8(جدول رقم 

  حسب سنة الحصول على آخر مؤهل علمي العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  السنة

1970 - 1980 2 3.8 

1981 - 1990 1 2.0 

1991 - 2000 9 17.3 

2001- 2011 40 76.9 

  100  52  المجموع
  

أعلى نسبة للحصول على آخر مؤهل علمي كانت في الفترة أن ) 7.8(يتضح من الجدول رقم 
ما يدل على تمتع هذه الكفاءات بالمهارات العلمية م) %76.9(حيث بلغت ) 2011- 2001(

 ذات كبيرة فوائدالحديثة ومواكبتهم للتطور العلمي مما يعطي الدول التي هاجروا إليها والتكنولوجية 
 وأن خاصة ،منها انزحوالتي  للبلد صافية خسارة بالمقابل شكلفي حين ت مباشر اقتصادي مردود

 للدول خاصا ملكاً تعتبر إبداعها في اوأسهم أو هاوأبدع التي المتطورة واالختراعات التكنولوجيات
  .التي هاجروا إليها
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  )7.9(جدول رقم 
  حسب البلد الحاصل منها على آخر مؤهل علمي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  بلدال
 32.7 17 فلسطين

 17.3 9 تركيا

 7.7 4 كندا

 5.8 3 مصر

 5.8 3 السودان

 5.8 3 ألمانيا

 5.8 3 بريطانيا

 3.8 2 األردن

 3.8 2 الجزائر

 3.8 2 أمريكا

 1.9 1 روسيا

 1.9 1 ليبيا

 1.9 1 نيوزيلندا

 1.9 1 قطر

  100  52  المجموع
 

حصلت على آخر مؤهل ) %32.7(أعلى نسبة كفاءات مهاجرة  أن) 7.9(الجدول رقم من  يتضح
 الطائلة األموال هدر في المتمثلةالخسارة وهذا يوضح مقدار  ،علمي لها من األراضي الفلسطينية

الجزء األكبر من تكلفة  األم وتحمل وطنهم المتقدمة الكفاءات هذه نالوا الذين الطلبة هؤالء على
 المال رأس حيث إن حكومته، حساب على أو الخاص حسابه على يدرس الطالب أكان سواء ،التعليم

 لالقتصاد خسارة يمثل في الوطن المتوفرة الماهرة العاملة القوة حجم من تطاع جزءاقو المصروف
 النداوي ويرى .لدول الجاذبة لهذه الكفاءاتالصالح  وانتقال لرأس المال المدرب تدريباً عالياً الوطني

 اتخذ أساس لسعر طبقاً دوالر) 20,000( بنحو الدنيا بحدوده قدر الواحدة الكفاءة وتدريب تعليم أن
 سعر لسنة التالية للسنوات العالمية األسواق في الحاصلة األسعار فروقات إضافة تم ولو ،1972 عام

 الخسائر حديثة دراسة قدرت وعموماً مرات لعدة الرقم هذا مضاعفة التكلفة تصبح فربما األساس
 سنوياً دوالر مليار) 1,57( بنحو العربية العقول هجرة ظاهرة استمرار بسبب العربية المادية

  ).6: 2007 النداوي،(
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  )7.10(جدول رقم 
  حسب المدة التي تم قضائها الستالم عمل العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  دةالم
 28.8 15 التخرج بعد مباشرة

 26.9 14 أشهر 6 من أقل

 32.7 17 سنة من أقل

 3.8 2 سنة 2 من أقل

 3.8 2 سنوات 3 من أقل

 3.8 2 فأكثر سنوات3 

  100  52  المجموع
   

حصلوا على عمل في فترة  الكفاءات المھاجرةمن ) %88.4(أن ) 7.10(يتضح من الجدول رقم 
زمنية تقل عن سنة وهذا يدل على تمتع هذه الكفاءات بالمهارات العلمية العالية التي تؤهلها لدخول 

  .سوق العمل في فترة زمنية بسيطة ويوفر لها العائد من التعليم الذي تسعى لتحقيقه
  

  )7.11(جدول رقم 
  حسب عدد سنوات الخبرة العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  لخبرةسنوات ا

 15.4 8 سنة 1-3

 36.5 19 سنة 4-7

 26.9 14 سنة 8-10

 5.8 3 سنة 11-15

 15.4 8 سنة فأكثر 16

  100  52  المجموع
  

لديها خبرة جيدة في مجال العمل وهي  الكفاءات المهاجرةأن غالبية  )7.11(يتضح من الجدول رقم 
) سنوات 7-4(حيث بلغت نسبة من لديهم خبرة من  من العناصر المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً

تطاع جزء اقمما يعني ) %26.9() سنوات 10- 8(من لديهم خبرة من فيما بلغت نسبة ) 36.5%(
خسارة  إلى يؤدي مما ،لصالح الدول المستقبلة لهم الوطن في المتوفرة الماهرة العاملة القوة حجم من
 العالية العاملة القوى سوق في التوتر زيادة وبالتالي الميادين، مختلف في المنتجة القوى من مهم قسم

 استيراد إلى الحاجة عن فضالً األجور مستوى على التأثير إلى بدوره يؤدي والذي المستوى،
  .العلمية الكفاءات هجرة جراء الحاصل النقص لتالفي األجنبية العلمية الخبرات
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  )7.12(جدول رقم 
  حسب دولة اإلقامة الحالية العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  الدولة

 19.2 10 تركيا

 17.3 9 اإلمارات

 17.3 9 السعودية

 13.5 7 قطر

 5.8 3 ألمانيا

 5.8 3 األردن

 5.8 3 بريطانيا

 3.8 2 كندا

 1.9 1 أمريكا

 1.9 1 ماليزيا

 1.9 1 نيوزيلندا

 1.9 1 النرويج

 1.9 1 أمريكا

 1.9 1 عمان

  100  52  المجموع

 لعينة الدراسةمن أكثر الدول المستقطبة  أن دول الخليج تعتبر) 7.12(الجدول رقم  يوضح
وقد ) %13.5(وقطر بنسبة ) %17.3(والسعودية بنسبة ) %17.3(وخصوصاً اإلمارات بنسبة 

  .ساهمت هذه الكفاءات في البناء والتعمير والتطور العلمي لهذه البالد
  )7.13(جدول رقم 

  حسب الجنسية الحالية العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  الجنسية

 65.4 34 الفلسطينية
 11.5 6 األردنية
 7.7 4 الكندية
 3.8 2 التركية

 3.8 2 األمريكية
 1.9 1 األلمانية
 1.9 1 الروسية
 1.9 1 النرويجية
 1.9 1 النيوزيلندية

  100  52  المجموع
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أن معظم الكفاءات المهاجرة مازالت تحتفظ بالجنسية الفلسطينية بنسبة ) 7.13(الجدول رقم  يوضح
 ن، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن الكثير من الدول العربية ترفض منح الفلسطينيي)65.4%(

جنسية بالدها للحفاظ على حق العودة لهم داخل األراضي الفلسطينية، في حين عملت الدول األجنبية 
على استقطاب هذه الكفاءات وإغرائها بالبقاء في أراضيها لالستفادة من خبرتها بمنحها حق اإلقامة 

دريبها تدريباً عالياً الدائمة في محاولة لعدم خسارة هذه الكفاءات والتي عملت غالباً على تعليمها وت
  .هاخالل دراسة معظم هذه الكفاءات داخل

  

  )7.14(جدول رقم 
  حسب عدد سنوات اإلقامة في بلد المهجر العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  المدة
 44.2 23  سنة 10- 1

 23.1 12 سنة 20 – 11

 19.2 10 سنة 30 – 21

 13.5 7 سنة فأكثر 31

  100  52  المجموع
  

في بلد المهجر  أقاموا الكفاءات المهاجرةمن ) %44.2(نسبته  أن ما) 7.14(يتضح من الجدول رقم 
فيما ) سنة 30-21(من ) %19.2(وأقام  )سنة 20-11(من ) %23.1(فيما أقام ) سنوات 10-1(من 
 داخل تلكساهمت به هذه الكفاءات  في بالد المهجر وال يخفى ما) سنة فأكثر 31) (%13.5(أقام 

سببه ذلك من خسارة لبلدهم  ي لصالح هذه الدول المستقطبة لهم وماالدول من تطور تكنولوجي وعلم
  .األم الذي يسعى االحتالل لتفريغه من طاقاته العلمية بشتى الطرق والوسائل

  

  )7.15(جدول رقم 
  حسب زيارة األراضي الفلسطينية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  الفلسطينية؟هل تقوم بزيارة األراضي 
 80.8 42 نعم

 19.2 10 ال

  100  52  المجموع

 
 



~ 125 ~ 
 

  )7.16(جدول رقم 
  حسب المدة الزمنية لزيارة األراضي الفلسطينية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  )سنة(المدة الزمنية 
1 16 30.8 
2  9 17.3 
3 5 9.6 
4 1 1.9 
5 8 15.4 
10 3 5.8 

  80.8  42  المجموع

)7.17(جدول رقم   
  حسب متابعة األخبار في األراضي الفلسطينية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل تتابع األخبار في األراضي الفلسطينية؟
 98.1 51 نعم

 1.9 1 ال

  100  52  المجموع

م بزيارة األراضي وتق المهاجرةالكفاءات من ) %80.8( أن )7.15(يتضح من الجدول رقم 
بزيارة تقوم  الكفاءات المهاجرةمن ) %30.8( أن) 7.16(في حين يوضح جدول رقم  ،الفلسطينية
 )%15.4(نسبته  بزيارتها كل عامين وما) %17.3(كل عام في حين يقوم  الفلسطينيةاألراضي 

بمتابعة يقوم ) %98.1( نسبته ما أن) 7.17(يوضح جدول رقم و ،كل خمس سنوات يقوم بزيارتها
على الوضع الداخلي وهذا يدل على اطالع هذه الكفاءات  ،األخبار داخل األراضي الفلسطينية

في حال  ملية التواصل معها ويمهد لعودتهامما يسهل عاألم  ايجري في بلده امبمعرفة  اواهتمامه
  .داخل األراضي الفلسطينية وأمني حدوث استقرار اقتصادي وسياسي

  

)7.18(جدول رقم   
  االقتصاديحسب الوضع  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  الوضع االقتصادي
 21.2 11 ممتاز

 32.7 17 جداً جيد

 36.5 19 جيد

 9.6 5 سيء

  100  52  المجموع
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 المؤهالت ةحمل منهم وكون الدراسة مجتمع طبيعة من الرغم وعلى أنه) 7.18( رقم الجدول يوضح
 سيء اقتصادي وضع من عانوا بأنهم صرحوا المهاجرةمن الكفاءات  )%9.6( أن إال العالية العلمية
 أن) %36.5( يرى فيما ،عندما كانوا داخل األراضي الفلسطينية األساسية احتياجاتهم لسد يكفي وال

 وضعهم عن رضاهم عن) %32.7( عبر، واألساسية احتياجاتهم لتلبية فقط يكفيكان  دخلهم
 العلمية كفاءتهم مع ويتناسب اًممتاز كان االقتصادي وضعهم أن) %21.2( واعتبر االقتصادي
 وضعهان يلتحس احثة أن فئة كبيرة منهم هاجرتمما يعطي انطباعاً لدى الب ،الرضا لهم ويحقق

  .واستقراراً أمالً في حياة أكثر هدوءاً االقتصادي
  

  )7.19(جدول رقم 
  حق اإلقامة الدائمة في األراضي الفلسطينيةحسب  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل تملك حق اإلقامة الدائمة؟
 92.3 48 نعم

 7.7 4 ال

  100  52  المجموع

يملكون حق اإلقامة الدائمة  الكفاءات المهاجرةمن  )%92.3(أن ) 7.19( يتضح من الجدول رقم
 بالرجوع لبلدهم رغبتهمفي حال  للعودة أكبر لهم طي فرصةوهذا يع ،داخل األراضي الفلسطينية

  .عليها في بلد المهجر حصلواالخبرات التي ب وإفادتها
  

  )7.20(جدول رقم 
  في األراضي الفلسطينية مواجهة صعوبات أثناء العملحسب  العينة أفراد توزيع

  المئويةالنسبة   التكرار  هل واجهت صعوبات أثناء العمل في األراضي الفلسطينية؟
 51.9 27 نعم

 19.2 10 ال

 28.8 15  لم أعمل في األراضي الفلسطينية

  100  52  المجموع
 

قد حصلت على عمل قبل الكفاءات المهاجرة من ) %51.9(أن ) 7.20(الجدول رقم  تضح مني
) %19.2(فيما لم يواجه  ،مغادرتها األراضي الفلسطينية وواجهت بعض الصعوبات أثناء العمل

أنهم لم يحصلوا على عمل أثناء تواجدهم داخل ) %28.8(وصرح  ،صعوبات أثناء عملهممنهم 
مما يقوي االعتقاد بأن هجرتهم كانت لسوء أوضاعهم االقتصادية برغم  ،األراضي الفلسطينية

  .يصبون إليه علمية ويحقق لهم مالا تخصصاتهمأو لعدم توفر عمل يتوافق مع  كفاءتهم العلمية
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  )7.21(جدول رقم 
  أثناء العمل في األراضي الفلسطينية التي واجهتهم صعوباتال نوع حسب العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الصعوبة
 34.6 18  عدم كفاية العائد المادي

 30.8 16 صعوبة إيجاد عمل يناسب تخصصك العلمي

 26.9 14  عدم توفر األمان الوظيفي

 25.0 13  والمحسوبية والواسطةالفساد اإلداري 

 19.2 10 عدم تالؤم الوظيفة التي كنت تعمل بها مع مؤهالتك العلمية

 13.5 7  صعوبات إدارية تتعلق بالعالقة مع اإلدارة في العمل السابق
  

أثناء عملها داخل  المهاجرةالكفاءات  أهم الصعوبات التي واجهت) 7.21(يوضح الجدول رقم 
، صعوبة إيجاد عمل )%34.6(عدم كفاية العائد المادي بنسبة : وهي كالتالياألراضي الفلسطينية 

الفساد و، )%26.9(، عدم توفر األمان الوظيفي بنسبة )%30.8(ناسب تخصصهم العلمي بنسبة ي
  ).25(والمحسوبية والواسطة بنسبة  اإلداري

  

  )7.22(جدول رقم 
  االحتاللحسب التعرض لمضايقات من جهة قوات  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  ؟االحتاللهل تعرضت لمضايقات من قبل قوات 
 44.2 23 نعم

 55.8 29 ال

  100  52  المجموع
  

  

  )7.23(جدول رقم 
  االحتاللمن جهة قوات  نوع المضايقة التي تم التعرض لهاحسب  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  المضايقةنوع 
 25.0 13  اعتقال

 23.1 12 ضرر جسدي

 23.1 12  تجريف أراضي

 7.7 4 مصادرة أراضي

 5.8 3  هدم منازل
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أو أحد  بتعرضهم صرحواقد  المهاجرةمن الكفاءات  )%44.2(أن ) 7.22( يوضح الجدول رقم
أهم أن ) 7.23(اإلسرائيلي، ويوضح الجدول رقم هم لمضايقات من قبل قوات االحتالل أفراد أسر

يليها تجريف األراضي والتعرض لضرر جسدي  ،)%25(بنسبة  االعتقالالمضايقات تمثلت في 
  .لهدم منازل) %5.8(منهم لمصادرة األراضي و) %7.7(فيما تعرض  ،)%23.1(بنسبة 

  )7.24(جدول رقم 
  حسب تحقيق الهدف من الهجرة العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل حققت الهدف الذي سعيت لتحقيقه عبر قرار الهجرة؟
 46.2 24 نعم

 42.3 22  إلى حد ما
 11.5 6 ال

  100  52  المجموع

قت الهدف من هجرتها ققد ح المهاجرة من الكفاءات) %46.2(أن  )7.24(الجدول رقم  تضح مني
) %42.3( نجحو ،تحقيق الهدف الذي سعوا إليه عبر قرار الهجرة مبعد منهم )%11.5(صرح فيما 
  .الذي سعوا إليه عبر قرار الهجرةفي تحقيق جزء من هدفهم  منهم

  )7.25(جدول رقم 
  حسب القيام بتحويل مبالغ مالية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل قمت بتحويل مبالغ مالية؟
 78.8 41 نعم
 21.2 11 ال

  100  52  المجموع
 

)7.26(جدول رقم   
  حسب كيفية استخدام التحويالت المالية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  كيفية استخدام التحويالت المالية
 55.8 29 شراء االحتياجات اليومية لألسرة
  36.5  19  المساهمة في تعليم أفراد األسرة

 26.9 14  منزل/ شراء األراضي 
 25.0 13 المساهمة في سداد ديون عائلية

  11.5  6  عيديه -زكاة 
  7.7  4  االستثمار في نشاط تجاري

 5.8 3  االدخار في البنوك الفلسطينية
 0.0 0  االستثمار في األعمال الزراعية
 0.0 0  االستثمار في عمل صناعي
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إلى من الكفاءات المهاجرة قامت بتحويل مبالغ مالية ) %78.8(أن ) 7.25(يوضح الجدول رقم 
شراء االحتياجات اليومية في واستخدمت هذه التحويالت بشكل أساسي  داخل األراضي الفلسطيني،

نسبته  وما ،في تعليم أفراد األسرة لمساهمةلمنها ) %36.5(فيما استخدم  ،)%55.8(بنسبة  لألسرة
) %11.5(و للمساهمة في سداد ديون عائلية) %25(و ،منزل/لشراء أراضي) 26.9%(

والتي تبرز أهمية  )2008وآخرون،  مطرية( وتتفق هذه الدراسة مع دراسة .عيديه/كزكاة
تلعب هذه من أهم اآلثار اإليجابية للهجرة حيث على اعتبار أنها للمهاجرين التحويالت المالية 

مكونات الناتج أحد  أنهاالتحويالت الدور األكبر في الحد من الفقر في األراضي الفلسطينية، كما 
من الناتج المحلي اإلجمالي ) %15(وبحسب التقديرات فإن حوالي ). GNP(القومي اإلجمالي 

للهجرة يجابي األمر الذي يوضح األثر اإل ،للضفة الغربية وقطاع غزة يأتي من التحويالت المالية
وعلى الرغم من ذلك فإن نزيف الهجرة له من اآلثار ، الفلسطيني المحلي االقتصادالدولية على 

ظروف وامتيازات يستدعي العمل على الحد منه من خالل إيجاد  السلبية على المجتمع الفلسطيني ما
 دراسة ودعت .الشابةمن البطالة وبخاصة بين الكفاءات  اقتصادية مناسبة والعمل على الحد

)Coppel et al, 2001 (بشكل األصلية لبلدانهم للمهاجرين المالية التحويالت من االستفادة إلى 
 التعليمية بالعملية االهتمام وزيادة المادية، التحتية البنية في االستثمار من مزيد عبر وفعال كفء

  .البلدان تلك في التنمية عملية يخدم بما والتشريعي القانوني اإلطار وتطوير الصحية، والخدمات

  )7.27(جدول رقم 
  حسب التفكير في العودة إلى األراضي الفلسطينية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل تفكر في العودة إلى األراضي الفلسطينية؟
 75.0 39 نعم

 25.0 13 ال

  100  52  المجموع

)7.28(جدول رقم   

  األسباب الدافعة للعودة إلى األراضي الفلسطينيةحسب  العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  السبب

 55.8 29 دوافع وطنية
 26.9 14  )هذه األرض أرض رباط(دوافع دينية 

 25.0 13 أسباب اقتصادية

 5.8 3  )أكاديمية ، مهنية(التزامات 

 0.0 0  ارتباطات عائلية واجتماعية
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كما  ألرض الوطن، يفكرون بالعودة المهاجرةمن الكفاءات ) %75( أن) 7.27( رقميوضح الجدول 
، )%55.8(وطنية بنسبة الدوافع ال :هيأن أهم األسباب الدافعة للعودة ) 7.28(يوضح جدول رقم 

والعمل لوطنهم األم ات في العودة وهذا يوضح رغبة هذه الكفاء ،)%26.9(دينية بنسبة الدوافع وال
مما يعني ضرورة العمل على توفير الظروف المناسبة والجاذبة لهذه على التنمية الشاملة فيه 

حيث صرحت  )2008وآخرون،  مطرية(وتتفق هذه النتائج مع دراسة  .لوطنهمالكفاءات للعودة 
 وطنيةم دائمو التفكير بالعودة ألرض الوطن وذلك ألسباب في األساس عينة الكفاءات المهاجرة أنه

وبخاصة في حال توفر استقرار سياسي وتحسن في النظم اإلدارية، وفي حال عودتهم فهم ينوون 
  .العمل في مجال البحث العلمي

 

  )7.29(جدول رقم 
  حسب الدوافع التي يمكن أن تؤثر في قرار العودة لألراضي الفلسطينية العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  الدافع 
 23.1 12 استقرار سياسيحدوث 

 17.3 9 تحسن في الوضع االقتصادي الداخلي

 13.5 7  تحسن النظم اإلدارية في المؤسسات الفلسطينية

 5.8 3  تطور البحث العلمي في المؤسسات الفلسطينية
  

تفكر بالعودة لألراضي  من الكفاءات المهاجرة ال) %25(أن ) 7.27(يوضح الجدول رقم 
أن أهم الدوافع التي قد تؤثر باإليجاب في قرار عودة هذه ) 7.29(ويوضح الجدول رقم  ،الفلسطينية
تحسن في الوضع االقتصادي الداخلي و، )%23.1(حدوث استقرار سياسي بنسبة  :هيالكفاءات 

 والتي رأت أن) Burns and Mohapatra, 2008( دراسةوتتفق هذه النتائج مع . )%17.3(بنسبة 
ارتفاع  أهمها العوامل من مجموعة على كبير بشكل تعتمد األصلية بلدانهم إلى المهاجرين عودة
 ،األم البلد في الدخل مستوى ارتفاع مع العودة احتمالية ترتفع حيث الدول، هذه في الدخل مستوى
  .العلمي البحث اتينتحسن إمكاو المعيشة، ظروف مثل أخرى عوامل إلى باإلضافة

  

  تحليل واختبار الفرضيات
  

انات تتبع التوزيع الطبيعي يبال أناالختبارات المعلمية حيث  استخدمت الباحثة لتحليل فقرات الدراسة
   ).7.1(كما هو موضح بالجدول رقم 

 أن بمعنى إيجابية الفقرة تكونبحيث  (One Sample T test) الواحدة للعينة T اختبار استخدام تمو
 من أكبر النسبي والوزن) 0.05( من اقل الداللة مستوى كان إذا محتواها على يوافقون العينة أفراد
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 الداللة مستوى كان إذا محتواها على يوافقون ال العينة أفراد أن بمعنى سلبية الفقرة وتكون) 60%(
 مستوى كان إذا محايدة العينة أفراد آراء وتكون ،)%60( من أقل النسبي والوزن ،)0.05( من أقل

  ).0.05( من أكبر لها الداللة
  

  الختبار الفرضيات
الدراسة وذلك بحسب اختبار التوزيع الطبيعي  الختبار فرضياتتم استخدام االختبارات المعلمية 

  ).7.1(الموضح في جدول 
 الصفرية الفرضية
 .الحياد درجة وهي )6( يساوي اإلجابة درجة متوسط أن اختبار

 البديلة الفرضية
  ).6( يساوي ال اإلجابة درجة متوسط

يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط  فإنه ال )0.5أكبر من   Sig(إذا كانت 
ن موافق بدرجة متوسط وهي يختلف جوهرياً ع الآراء أفراد العينة حول الظاهرة موضع الدراسة 

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة  )0.05أقل من  Sig(ذا كانت ، أما إ)6(
، وفي هذه الحالة يمكن بأن متوسط آراء أفراد العينة يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة

ذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافقة المتوسطة تحديد ما إ
  .االختباروذلك من خالل قيمة 

  

  تحليل واختبار الفرضية الرئيسية األولى
 الفلسطينية األراضي في البشرية التنمية مستوى لتحسين استراتيجيات وضع نحو التوجه يؤثر
 الفرضية هذه عن ويتفرع الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير

  :التالية الفرعية الفرضيات
 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير االقتصادي الوضع تحسين نحو التوجه يؤثر -1

 .الفلسطينية العلمية الكفاءات
المجال بعض هذا يناقش تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال األول حيث 

للحد من هجرة الكفاءات  الفلسطينيةفي األراضي  االقتصاديين الوضع لتحس إتباعهاالزم الوسائل ال
من عينة الدراسة على  عالية هناك موافقة يتضح أن) 7.30(الجدول رقم من خالل و .العلمية

ويعتبر المجال األول دال إحصائياً  .لتحسين الوضع االقتصادي للكفاءات العلمية المستخدمةالوسائل 
، والمتوسط الحسابي )81.15(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(عند مستوى داللة 
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حيث بلغ مستوى ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من  كما أن الفقرات كلها كانت إيجابية ،)8.115(
والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(والوزن النسبي لكل فقرة أكبر من لكل فقرة، ) 0.000(الداللة 

وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه  ،)6(
تحسين الوضع (الوسائل للعمل على الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية، وعليه فإن مجال 

  .يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية) االقتصادي
 

  )7.30(جدول رقم 
االقتصاديتحليل فقرات المجال األول المتعلق بتحسين الوضع   

مستوى  الرتبة
 الداللة

 t قيمة 
الوزن 
 النسبي

المتوسط 
 الحسابي

.م الفقرة  

2 0.000 31.755 82.88 8.29 
تحسين الدخل ليتناسب مع مستوى المعيشة في األراضي 

  ومع مهارات وقدرات العنصر البشري الفلسطينية 
1 

 2  العمل سوق وفقاً الحتياجات العاملة القوى تخطيط 8.10 80.96 28.873 0.000 4

 3  البطالة ظاهرة يحد من بما العاملة الحالي القوى هيكل تصحيح 8.42 84.23 35.336 0.000 1

 4   العمل والتعاقد تعديل قوانين 7.60 75.96 25.016 0.000 7

 5   المادية العمل بيئة ظروف تحسين 8.17 81.73 31.597 0.000 3

8 0.000 18.001 68.27 6.83 
االستثمارية  القروض لتسهيل وتحفيزها المصارف دور تفعيل

  األجل طويل اإلقراض وتحسين شروط
6 

6 0.000 27.123 77.88 7.79 
 بالمشاريع االهتمام إلى اإلغاثية الخيرية الجمعيات توجيه

  عمل فرص لخلق تسعى التي اإلنتاجية
7 

5 0.000 27.524 79.42 7.94 
 المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق تأسيس
  اإلبداعية واألفكار الصغيرة

8 

 جميع الفقرات 8.115 81.154 38.023 0.000 
 

 العلمية الكفاءات ألصحاب المادي المردود ضعفالمتمثل في  االقتصادي العامل من المعلوم أن
 المستوى تؤمن التي واالجتماعية المادية الظروف توفير وعدم لهم المعيشي المستوى وانخفاض
ويزداد تأثير هذا العامل على ة كاف البلدان في للهجرة المحركة العوامل أهم من يعتبر لهم المناسب

 2006الكفاءات الفلسطينية خصوصاً في ظل الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية منذ عام 
تسببت به الحرب األخيرة من دمار شامل طال جميع مناحي الحياة  وماعقب االنتخابات التشريعية 

لذلك كان البد من  .مما دفع بالكثير من الكفاءات للهجرة للبحث عن وضع اقتصادي وأمني أفضل
وسائل ) 8(واختارت الباحثة  ،الكفاءات للحد من هجرتها لهذه العمل على تحسين الوضع االقتصادي

ودلت لهذه الكفاءات  االقتصادين الوضع يويمكنها المساهمة في تحسلتحسين لرأت أنها بحاجة 



~ 133 ~ 
 

 على الترتيب وكانت أعلى قيم النتائج على موافقة المبحوثين على ضرورة التحسين في هذه الوسائل
 األراضي في المعيشة مستوى مع ليتناسب الدخل تحسين ،العاملة القوى هيكل تصحيح :لصالح

، العمل سوق الحتياجات وفقاً العاملة القوى تخطيط، المادية العمل بيئة ظروف تحسين، الفلسطينية
تتفق بذلك و ،اإلبداعية واألفكار الصغيرة المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق تأسيسو

  :مع دراسة كل من دراسةهذه ال
 سوق واحتياجات متطلبات التعليم يالءم أنضرورة  حيث رأت الدراسة )2010محمد، ( دراسة −

 .التنمية في فعال بدور يقوم أن يمكن ال واالحتياجات المتطلبات هذه عن المنعزل فالتعليم العمل،
حيث تشير هذه  )Bakoush et al, 2009(و )2010 الكواكبي،(و )2010 الخاليلة،( دراسة −

 العلمية الكفاءات لمختلف المادي العائد مستوى وتدني المعيشي المستوى تدني أنإلى  الدراسات
 العمل سوق متطلبات مع توائمها وعدم والتعليمية البشرية التنمية خطط تراجع إلى باإلضافة
 .بالدها من الكفاءات هجرة على المشجعة العوامل أهم من تعتبر

 ,Gungor and Tansel(و )Cao, 2008(و )Burns and Mohapatra, 2008( دراسة −

 بشكل تعتمد األصلية بلدانهم إلى المهاجرين عودة أن حيث تشير هذه الدراسات إلى )2007
 ترتفع حيث الدول، هذه في الدخل ارتفاع مستوى أهمها العوامل من مجموعة على كبير

 .األم البلد في الدخل مستوى ارتفاع مع العودة احتمالية
 منتعاني  الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات والتي خلصت إلى أن )2005الخطيب، ( دراسة −

 هذه تتمثلو ،العمل سوق لمتطلبات الخريجين مواءمة مدى على سلباً تنعكس عديدة مشاكل
 تعاون قيام وأهمية التعليم فلسفة عن الجامعات معظم لدى واضح تصور وجود عدم في المشاكل
 كل احتياجات على للتعرف االقتصادية والمؤسسات الجامعات وبين نفسها الجامعات بين مشترك
 .االحتياجات هذه تلبية على اآلخر الطرف قدرة ومدى طرف

 االلتحاق عملية تنظيم ضرورة رأت والتي) 2005 اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز( دراسة −
 ورغباتهم، الدارسين وقدرات العمل سوق ومتطلبات التنموية الحاجة ضوء في العالي بالتعليم
 بما وتأهيلهم الخريجين تدريب إعادة خالل من الخريجين بطالة مشكلة من الحد على والعمل
 .الحالي العمل سوق مع يتناسب

 الجمعيات من المقدمة اإلعانات صياغة إعادة ضرورةب أوصت والتي) 2005 مقداد،( دراسة −
 بما الفردية أو الجماعية سواء الصغيرة بالمشاريع االهتمام عبر الفقراء لدعم اإلغاثية الخيرية
 االقتصاد دعم إلى إضافة الفقر، دائرة من وإخراجهم منهم الرياديين خاصة الفقراء إغناء يحقق
 .الوطني
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لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.30( بالنظر للجدول رقم :الختبار الفرضية األولى
لجميع الفقرات  tقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.115( بلغ الفقرات

 داللة مستوى عند إحصائياً داله النتيجة وأن ،)1.98( الجدولية t قيمة من أكبر وهي )38.023(
 " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05(

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير االقتصادي الوضع تحسين نحو التوجه يؤثر
  " .الفلسطينية العلمية

  

 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير البشرية الكوادر وتطوير تأهيل نحو التوجه يؤثر -2
 .الفلسطينية العلمية الكفاءات

  )7.31(جدول رقم 
تأهيل وتطوير الكوادر البشريةبالمتعلق  تحليل فقرات المجال الثاني  

مستوى  الرتبة
 t قيمة  الداللة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

 1  رفع الموازنة للجامعات ومعاهد التعليم العالي 7.71 77.12 28.463 0.000 7

2 0.000 32.152 80.19 8.02 
التنموية  الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم

  العمل سوق ومتطلبات االقتصادية والتوجهات
2 

4 0.000 31.200 78.08 7.81 
 العالي التعليم مخرجات لتقييم المناسبة والمعايير األسس وضع
  واألخرى الفترة بين لها المجتمع حاجة وقياس المختلفة

3 

2 0.000 28.705 80.19 8.02 
 المستجدات ضوء في بشكل دوري األكاديمية البرامج مراجعة

  العلمية واالقتصادية
4 

9 0.000 22.747 73.65 7.37 
 وخارج داخل من أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة
  الفلسطينية الجامعات في محددة للتدريس زمنية لفترات البالد

5 

10 0.000 23.856 72.69 7.27 
 الخطط وضع في الخاص القطاع مشاركة أهمية على التأكيد

  العالي التعليم لمؤسسات األكاديمية
6 

8 0.000 28.509 76.92 7.69 
 االستثمار على الخاص القطاع لتشجيع الالزمة الحوافز تقديم
  والتدريب التعليم في

7 

6 0.000 25.142 77.69 7.77 
 قبل الطلبة لتدريب الخاص القطاع مع ثنائية اتفاقات عقد

  احتياجات القطاع الخاص تخرجهم ووفق
8 

4 0.000 21.676 78.08 7.81 
 بيانات قاعدة تتوفر بحيث الخريجين لمتابعة خاص مكتب فتح
  التدريبية واحتياجاتهم الخريجين عن

9 

1 0.000 25.577 81.92 8.19 
 وتوفير الدراسية المنح تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني
 التخرج بعد لهم عمل فرص

10 

 جميع الفقرات 7.952 79.52 36.177 0.000 
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تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الثاني حيث يناقش هذا المجال بعض 
ومن . في األراضي الفلسطينية البشرية الكوادر وتطوير تأهيلالوسائل الالزم إتباعها لتحسين عملية 

هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل المستخدمة  أنيتضح ) 7.31(خالل الجدول رقم 
ويعتبر المجال الثاني دال إحصائياً عند مستوى داللة . البشرية الكوادر وتطوير تأهيللتحسين عملية 

، كما أن الفقرات )7.95(والمتوسط الحسابي ) 79.52(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(
لكل فقرة، ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من كلها كانت إيجابية 

وهذا يعني موافقة  ،)6(والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من و
أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه الوسائل للعمل على الحد 

يؤثر تأثيراً ذو ) البشرية الكوادر وتطوير تأهيل(وعليه فإن مجال  من هجرة الكفاءات الفلسطينية،
  .داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية

  

واختارت الباحثة  ،يةيخفى أهمية تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في رفع مستويات التنمية البشر ال
للحد من  الكفاءاتعملية تأهيل وتطوير لتحسين ويمكنها المساهمة في لوسائل رأت أنها بحاجة ) 10(

في هذه  على موافقة المبحوثين على ضرورة التحسينالسابقة ودلت النتائج  ،هجرتها إلى الخارج
  :مع دراسة كل من دراسةوبذلك تتفق هذه ال ،الوسائل

 تمويل في ليساهم الخاص لقطاعوالتي تشير إلى ضرورة تقديم الحوافز ل )2009 محمد،( دراسة −
على  اإلنفاق إجمالي من%) 3( مساهمته حالياً أكثر من تتجاوز ال حيث العلمي البحث أنشطة

 .هذه األنشطة
أن من أهم عوامل جذب الكفاءات  والتي اعتبرت )Germenji and Gedeshi, 2008( دراسة −

 .التعليمية المؤسسات تعزيزو البالد في القائم التعليمي النظام إصالح العمل على للوطن األم
 التعليم، موازنة رفع ضرورةب الدراسة أوصتحيث ) 2006 وماضي، الحمص أبو( دراسة −

 التعليم، لمجال الدولية المساعدات من كبيرة نسبة وتخصيص إضافية، موارد عن والبحث
 مؤسسات إنشاء باتجاه الدفعباإلضافة إلى  .اإلقراض صناديق طريق عن الطالب ومساعدة
 الفاعلة والمشاركة التدريب، معاهد وإنشاء التخصص، مجاالت في دولية رخص لمنح خاصة
 .واالجتماعية االقتصادية والقطاعات والتطوير، البحث، مجاالت في الخاص القطاع مع

 القطاع مشاركة أهمية علىوالتي تؤكد  )2005 اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز( دراسة −
 الموظف يكونس انه بصفة العالي التعليم لمؤسسات األكاديمية الخطط وضع في الخاص
 .العالي التعليم لمخرجات الرئيسي
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 أن شأنه من ما كل بعمل مطالبة الوطنية السلطة أن رأت والتي) 2005 الخطيب،(دراسة  −
 يتم أن ويمكن الجودة لضمان معينة ضوابط ضمن التعليم قطاع في االستثماري المناخ يحسن
 الخاص القطاع تشجع التي والمالية االقتصادية القوانين ومشاريع الدستور صياغة خالل من ذلك

 .التعليم قطاع في لالستثمار

 اإلمكانيات وضعف العالي التعليم وسائل تخلفأن  أوضحتوالتي  )1999 يوسف،( دراسة −
للكفاءات  الدفع عوامل أهم تمثل عمل فرص توفر وعدم البيروقراطي العلمي والمناخ المتاحة
 في جوهري تعديل إجراء طريق عن العالي التعليم تطويركما تشير إلى ضرورة  .العلمية
 بطريقة العليا الدراسات مجال في التوسع ضرورة مع المعاصرة والتطورات يتناسب بما محتواه
 .متخصصة وتقنية علمية

  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.31( بالنظر للجدول رقم :الختبار الفرضية الثانية
 لجميع الفقرات tقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 7.952( بلغ الفقرات

 داللة مستوى عند إحصائياً داله النتيجة وأن) 1.98( الجدولية t قيمة من أكبر وهي )36.177(
 يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05(

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير البشرية الكوادر وتطوير تأهيل نحو التوجه
  " .الفلسطينية العلمية

  

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير العلمي بالبحث االهتمام نحو التوجه يؤثر -3
  .الفلسطينية العلمية

حيث يناقش هذا المجال بعض  رضية من خالل فقرات المجال الثالثتم تحليل واختبار هذه الف
 ومن خالل .الفلسطينيةفي األراضي  العلمي بالبحث االهتمام عملية تحسينل إتباعهاالوسائل الالزم 
 المستخدمةهناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل  يتضح أن )7.32(الجدول رقم 

ويعتبر المجال الثالث دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،العلمي بالبحث االهتماملتحسين عملية 
كما أن  ،)8.46(والمتوسط الحسابي ) 84.62(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات  ،)0.05(

لكل ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة ) 0.05(الفقرات كلها كانت إيجابية ومستوى الداللة أقل من 
وهذا يعني  ،)6(والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من فقرة، و
أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه الوسائل للعمل على موافقة 

يؤثر تأثيراً ذو داللة ) العلمي بالبحث االهتمام(وعليه فإن مجال  الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية،
  .إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية
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  )7.32(جدول رقم 
  العلمي بالبحث االهتمامالمتعلق ب الثالثالمجال  تحليل فقرات

 مستوى الرتبة
 t قيمة  الداللة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

 1  العلمي البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة 8.62 86.15 45.686 0.000 1

2 0.000 37.826 83.85 8.38 
 البحث نشاطات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام
 والربط بين الجامعات ألغراض البحث العلمي والتطوير

2 

 3 والنشر  والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع 8.37 83.65 35.404 0.000 3

7 0.000 34.212 80.96 8.10 
العلمي  البحث مراكز مختلف مع التعاون اتفاقيات اقتراح

 العلمية الكفاءات والتنسيق معها لخدمة
4 

 5 الوطنية العلمي البحث برامج بين التنسيق مستوى رفع 7.81 78.08 31.390 0.000 9

4 0.000 37.162 83.46 8.35 
توفير فرص اإلعارة وتشجيع الزيارات العلمية لتبادل الخبرات 

  مع الجامعات خارج فلسطين
6 

10 0.000 28.610 77.12 7.71 
والمراجع والمراكز اإلحصائية لتحليل األبحاث توفير المكتبات 

  والنتائج لخدمة أغراض البحث العلمي
7 

8 0.000 40.147 80.58 8.06 
إتاحة الفرصة لحضور المؤتمرات العلمية المتخصصة وتغطية 

  نفقات السفر واإلقامة
8 

6 0.000 27.382 81.35 8.13 
والتميز في البحث ربط أنظمة الترقيات والحوافز بالكفاءة العلمية 

  العلمي
9 

 10  سن القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية 8.31 83.08 26.580 0.000 5

 جميع الفقرات 8.462 84.62 39.065 0.000 
   

  

 ومناخ والتكنولوجية العلمية الريادهالعلمية  كفاءاتال لهجرة الدافعة األسباب أهم من أنه المعلوم من
 مجال في الفرصة لهم تتيح حيث ،لكفاءاتهذه ال الجاذبة البلدان به تتمتع الذي والتقدم االستقرار
في هذا واختارت الباحثة  .أخرى جهة من عطاء وأكثر أوسع جديدة آفاقاً أمامهم وتفتح العلمي البحث

 العلمي البحث تطويرلتحسين ويمكنها المساهمة في عملية لوسائل رأت أنها بحاجة ) 10(المجال 
ودلت النتائج السابقة على  ،داخل األراضي الفلسطينية للمساهمة في الحد من هجرة الكفاءات العلمية

على  أعلى نسب موافقةكانت حيث  موافقة المبحوثين على ضرورة التحسين في هذه الوسائل
 تكنولوجيا استخدام العلمي، البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة :لصالح الترتيب

 ألغراض الجامعات بين والربط واالبتكار والتطوير البحث نشاطات في واالتصاالت المعلومات
 وتشجيع اإلعارة فرص توفير والنشر، والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع العلمي، البحث
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 التي والتشريعات القوانين وسن ،فلسطين خارج الجامعات مع الخبرات لتبادل العلمية الزيارات
  :وبذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من ،الفكرية الملكية حقوق على تحافظ

 المرصودة والمخصصات المبالغ والتي أوصت بضرورة زيادة) 2009 محمد،( دراسة −
العلمي  البحث وحاجات التعليم مخرجات العلمي والعمل على زيادة الصلة بين البحث ألغراض

 .التنميةبما يخدم أهداف 

 حصلوا الذين األطباء من كبيرة والتي أشارت إلى أن نسبة(Kaushik et al, 2008) دراسة  −
 في الرغبة زادت العلمية الكفاءة زادت كلما أنه آخر بمعنى للخارج، هاجرو علمية جوائز على
بتطوير  ذلك مما يحتم على الدول االهتمام لتحقيق التكنولوجيا وسائل من والتقرب بالعلم التزود

 .وسائل البحث العلمي لالحتفاظ بكفاءاتها

 الكفاءات تشجيع والتي دعت إلى ضرورة) Docquier and Rapoport, 2007( دراسة −
 المترتبة السلبية اآلثار معالجة في للمساهمة األصلية بلدانهم إلى العودة على المهاجرة والعقول
 .الدول بين المهاجرة والعقول الكفاءات تبادل مشروع هجرتهم من خالل العمل على إقامة على

 وتشجيع خاصة أبحاث مراكز والتي دعت إلى العمل على تمويل) 2007 حوراني،( دراسة −
 وحماية الرائدة، واألعمال لالختراعات المنح وإعطاء واالختراعات، الجديدة واألفكار التميز

 األدمغة أصحاب الستيعاب وشفافة فاعلة ونقابات علمية جمعيات باإلضافة إلى تكوين .البراءات
 .المهنية العوائق وتذليل عملهم ضمن وحمايتهم

 من خاصة ميزانية تخصيص ضرورةب أوصتوالتي ) 2006 وماضي، الحمص أبو( دراسة −
 استضافة تدعم خاصة صناديق إقامةوالعمل على  العلمي، البحث لمجاالت الوطنية السلطة قبل

للتدريس  محددة زمنية لفترات للعمل أخرى دول في يعملون وآخرين فلسطينيين جامعات أساتذة
 .الفلسطينية الجامعات في العلمي البحث في والمشاركة

 الكفاءات تدفع التي األسباب أهم والتي أشارت إلى أن أحد) 2006 وآخرون، قنوع( دراسة −
 وعدم األكاديمية، الحرية توفر وعدم العربي، بالباحث االهتمام عدم هو للهجرة العربية العلمية
 توفر عدم إلى يؤدي وهذا العلمي، للبحث المخصصة المبالغ وانخفاض العلمي بالبحث االهتمام
 مما بلده في باألبحاث للقيام للباحث الضرورية والمستلزمات المالئمة واالقتصادية العلمية البيئة
  .بحثه إلكمال أو بالبحث للقيام الخارج إلى للهجرة يدفعه

 واألبحاث والعلم التعليم في االستثمار زيادة والتي أوصت بضرورة) 2005 لنهطاوي،ا( دراسة −
 المؤسسات مع المشترك والعمل التعاون وتدعيم الالزمة التمويل مصادر توفير مع والتطوير
 .الخبرات وتبادل والتدريبية التعليمية المشروعات ودعم العالمية العلمية والهيئات والجامعات
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 حماية إلى السعيوالتي دعت لضرورة ) 2005 اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز( دراسة −
 غير النسخ من وأبحاث ومذكرات مؤلفات من التدريس هيئة ألعضاء الفكرية الملكية حقوق

 .الغير حقوق على والحفاظ العلمية السرقات من للحد المشروع وغير المرخص

 مساعد، كحافز مالية مكافآت الباحثين منح في النظروالتي دعت إلى ) 2003 صالح،( دراسة −
 الجامعات مكتبات دور تعزيزوالعمل على  العلمية والندوات المؤتمرات حضور وتشجيع ودعم

 .العلمي البحث لدعم المباشر غير أو المباشر سواء الفلسطينية

 العاملة التدريس هيئات ألعضاء الالزمة العناية توفيرأوصت بوالتي ) 1993 الحنبلي،( دراسة −
 على الملقاة الكبيرة المسئوليات مع يتفق ماب واإلدارية والمهنية والتقنية النفسية النواحي من

 .الوطنية جامعاتال حرم في البقاء على حافزاً ذلك يكون حتى عاتقهم
  

 لجميع الفقرات اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.32( بالنظر للجدول رقم :لثةالختبار الفرضية الثا
 وهي )39.065(لجميع الفقرات  tقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.462( بلغ
 عنه ينتج مما ،)0.05( داللة مستوى عند إحصائياً داله النتيجة وأن) 1.98( الجدولية t قيمة من أكبر
 االهتمام نحو التوجه يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية الفرضية رفض
  " .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير العلمي بالبحث

  

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد يؤثر -4
 .الفلسطينية العلمية

حيث يناقش هذا المجال بعض  فقرات المجال الرابع رضية من خاللتم تحليل واختبار هذه الف
. الفلسطينيةي في األراض الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجادلتحسين عملية  إتباعهاالوسائل الالزم 

هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل  يتضح أن) 7.33( رقم جدولال من خاللو
ويعتبر المجال . في األراضي الفلسطينية الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجادالمستخدمة لتحسين عملية 

) 83.37(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(الرابع دال إحصائياً عند مستوى داللة 
) 0.05(، كما أن الفقرات كلها كانت إيجابية ومستوى الداللة أقل من )8.337(والمتوسط الحسابي 

والمتوسط ) %60(الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من فقرة، ولكل ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة 
وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل  ،)6(الحسابي أكبر من 

 بيئة إيجاد(وعليه فإن مجال  وسيلة من هذه الوسائل للعمل على الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية،
  .يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية) الخاص للقطاع مشجعة
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  )7.33(جدول رقم 
  الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجادبالمتعلق  المجال الرابع تحليل فقرات

مستوى  الرتبة
 t قيمة  الداللة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

1 0.000 44.039 87.31 8.73 
 لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل

  األموال رؤوس واستقطاب
1 

2 0.000 38.694 86.35 8.63 
 صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق تطوير
   متطورة جديدة

2 

 3  المالية والخدمات االستثمار وتمويل اإلقراض نظم تحسين 7.19 71.92 22.211 0.000 9

8 0.000 29.076 76.54 7.65 
االقتصادية  القرارات اتخاذ الخاص في مشاركة القطاع

  االقتصادي التطوير دوره في وتفعيل
4 

7 0.000 28.323 79.04 7.90 
 و المدني والمجتمع الحكومة بين التكامل و التنسيق تحقيق
  األدوار وتحديد المستمر التشاور خالل من الخاص القطاع

5 

4 0.000 34.096 80.00 8.00 
 بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد

 والخاص العام القطاعين
6 

 7 الضريبية والتسهيالت التشجيعية الحوافز تقديم 8.13 81.35 35.397 0.000 3

5 0.000 29.497 79.41 7.94 
 القطاعات لتطال الخاص القطاع استثمار قاعدة تنويع

   التقني والتطوير العلمي والبحث كالتعليم المختلفة التنموية
8 

5 0.000 32.454 79.42 7.94 
 تكون التي التخصصية األعمال حاضنات ودعم إنشاء
  مؤهلة بكوادر للخاص القطاع لدعم رافداً

9 

 جميع الفقرات 8.337 83.37 48.040 0.000 

 محركاً التحديد وجه على غزة قطاع وفي عام بشكل الفلسطينية األراضي في الخاص القطاع يشكل
 مدار وعلى العمل، فرص كافة من) %53( يولد حيث االقتصادي والتطور التنمية عملية في أساسياً
 النمو على القطاع هذا قدرة من حدت وهدامة تعسفية لممارسات هدفاً القطاع هذا كان االحتالل سني
 اإلحصاءات تشيرحيث  غزة قطاع على الشامل اإلغالق فرض منذ سوءاً الوضع وازداد ،والبقاء
 في بالكامل التجارية أنشطتها بوقف قامت الخاص القطاع مؤسسات من )%43( من أكثر أن إلى
 .)%75( تتجاوز بنسبة التجارية أنشطتها خفضت المؤسسات تلك من )%55( من أكثر أن حين
وتوفير المزيد من  االقتصاديوالنمو  في التنمية الخاص القطاع يلعبه الذي الدور ألهمية ونظراً

 إيجاد في المساهمة يمكنها بحيث تحسينلل بحاجة أنها رأت وسائل) 9( الباحثة اختارت فرص العمل
 المبحوثين موافقة على السابقة النتائج ودلت ،الفلسطينية األراضي داخل الخاص للقطاع مشجعة بيئة
وهي على  موافقة نسب أعلى على التالية الوسائل وحازت الوسائل، هذه في التحسين ضرورة على

 تطوير األموال، رؤوس واستقطاب لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل: الترتيب
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 التشجيعية الحوافز تقديم متطورة، جديدة صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق
 العام القطاعين بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية وإيجاد الضريبية، والتسهيالت
 التشريعات من حزمة بوضع أوصت والتي) 2008 حرب،( دراسة مع النتائج هذه وتتفق. والخاص
 اقتصادية هيكلية إيجاد وضرورة ،االقتصادية القرارات اتخاذ في الخاص القطاع لمشاركة الالزمة
 االستثمار قاعدة تنويع على العملو والخاص، العام القطاعين بين والتعاون التكامل أساس على
 والزراعي، والصناعي التقاني والتطوير العلمي والبحث كالتعليم المختلفة التنموية القطاعات لتطال

 القطاع لدعم رافداً تكون التي التخصصية األعمال حاضنات ودعم إنشاء أهمية على وركزت
   .مؤهلة بكوادر الخاص

  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.33( بالنظر للجدول رقم :رابعةالختبار الفرضية ال
لجميع الفقرات  tقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.337( بلغالفقرات 

 داللة مستوى عند إحصائيا دالة النتيجة وأن) 1.98( الجدولية t قيمة من أكبر وهي )48.040(
 يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05(

 العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد
  " .الفلسطينية

 من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين يؤثر -5
  .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة

حيث يناقش هذا المجال بعض  رضية من خالل فقرات المجال الخامستم تحليل واختبار هذه الف
 .الفلسطينيةفي األراضي  والقانونية واإلدارية السياسية األوضاعلتحسين  إتباعهاالوسائل الالزم 

هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل  يتضح أن) 7.34(ومن خالل الجدول رقم 
ويعتبر المجال  .في األراضي الفلسطينية والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع لتحسين المستخدمة

) 86.25(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(الخامس دال إحصائياً عند مستوى داللة 
) 0.05(الفقرات كلها كانت إيجابية ومستوى الداللة أقل من كما أن ، )8.625(والمتوسط الحسابي 

والمتوسط ) %60(الوزن النسبي لكل فقرة أكبر من لكل فقرة، و) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة 
وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل  ،)6(الحسابي أكبر من 

 تحسين(وعليه فإن مجال  للعمل على الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية،وسيلة من هذه الوسائل 
يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات ) والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع
  .الفلسطينية
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  )7.34(جدول رقم 
والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسينبالمتعلق  المجال الخامس تحليل فقرات  

مستوى  الرتبة
 t قيمة  الداللة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

 1  واالستقرار األمن توفير يكفل والسياسي بما األمني الوضع معالجة 9.38 93.85 63.291 0.000 1

 2   الحكومية واإلجراءات والقيود الروتين تخفيف 8.63 86.35 35.595 0.000 4

2 0.000 56.110 92.88 9.29 
 في بحيث يكون التعيين المحسوبية و الرشوة و الفساد على القضاء
  الكفاءة حسب الوظائف

3 

 4  تقدير الكفاءات العلمية وزيادة الثقة بدورها الهام في عمليات التنمية 8.58 85.77 30.286 0.000 5

 5   المواطن حقوق الحريات واحترام إطالق 9.15 91.54 51.815 0.000 3

7 0.000 25.620 76.15 7.62 
 تمويل في المصارف دور لتعزيز الالزم القانوني اإلطار تطوير
  التنمية عملية

6 

6 0.000 29.227 78.65 7.87 
 الظروف لتناسب االستثمار تشجيع قوانين وتحديث تطوير

 العالمية والتغيرات والمستجدات
7 

 جميع الفقرات 8.625 86.25 51.655 0.000 
  

 العربية، الديمقراطية التجارب تعتري التي واإلشكاالت واالجتماعي السياسي االستقرار عدم إن
 التي األسباب أكثر من تعتبر ،داخل الوطن بالغربة شعورال إلى األحيان بعض في تؤدى والتي
 ذلك إلى أضف. استقراراً وأكثر حرية أكثر ظروف وراء سعياً الهجرة إلى العلمية الكفاءات تضطر

 في كبير بشكل والمحسوبية والرشوة الفساد وانتشار الحريات وتضييق اإلداري والفساد البيروقراطية
 العامة المصلحة تهمه ال وعائلياً قبائلياً مجتمعاً العربي المجتمع يزال ال حيث العمل، أماكن أكثر
 المناسب، غير المكان في المناسب الرجل ووضع واألقرباء للمقربين المناصب تسليم يهمه ما بقدر
 اصةخ أوضاعهم، في والقناعة القبول وعدم بالرفض شعوراً العلمية الكفاءات لدى يخلق هذا كل
 تناسب علمية مراكز إلى للوصول عائالتهم وأموال وأموالهم حياتهم من الكثير أنفقوا أنهم

 واإلدارية السياسية األوضاع تحسين ألهمية ونظراً .وإرادتهم رغباتهم وتحترم اختصاصهم
 العلمية الكفاءات على الحفاظ في رئيس دور من تلعبه لما الفلسطينية األراضي في والقانونية
 مشجعة بيئة إيجاد في المساهمة يمكنها بحيث للتحسين بحاجة أنها رأت وسائل) 7( الباحثة اختارت
 موافقة على السابقة النتائج ودلت. خبراتها من واإلفادة وطنها داخل لالستقرار العلمية للكفاءات
 يكفل بما والسياسي األمني الوضع معالجة السيما الوسائل هذه في التحسين ضرورة على المبحوثين
 الوظائف في التعيين يكون بحيث والمحسوبية والرشوة الفساد على القضاء واالستقرار، األمن توفير
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 أعلى على الوسائل هذه حازت حيث ،المواطن حقوق واحترام الحريات إطالقو الكفاءة، حسب
  :من كلدراسة  نتائج مع وتتفق هذه النتائج ،المبحوثين قبل من موافقة نسب

 من مجموعة هناك أن إلى أشارت والتي) 2010 الكواكبي،(و) 2010 الخاليلة،( دراسة −
 االقتصادية المشكالت: أهمها من ألوطانها العلمية الكفاءات هجرة وراء الكامنة األسباب

 األكاديمية الحرية مستوى تدنيو العربية، الدول منها تعاني التي والسياسية واالجتماعية
) اجتماعية علمية، ثقافية، اقتصادية،( سياسات اتخاذ إلى ودعت. الدول هذه في والديمقراطية

 .والمساواة والديمقراطية الحرية قيم وتعزيز بالدها في للعمل العلمية للكفاءات مشجعة
 األمن توفير حق يكفل بما السياسية النظم تشكيل بإعادة أوصت والتي) 2009 البدراني،( دراسة −

 االحترام إظهار نحو وتطويرها االجتماعية السلوكيات في النظر إعادة وضرورة ،واالستقرار
 .العربية البلدان في والباحثين للعلماء والتقدير

 التفكير دائمو أنهم المهاجرة الكفاءات عينة صرحت حيث) 2008 وآخرون، مطرية( دراسة −
 .اإلدارية النظم في وتحسن سياسي استقرار حصول حال في وبخاصة الوطن ألرض بالعودة

 والبيئة القانون وسيادة السياسي، االستقرار أن الباحث رأى حيث (Cao, 2008) دراسة −
 البقاء على الكفاءات ذوي من العديد تشجيع في الحاسمة العوامل أكثر من هي العادلة التنافسية
 .الخارج في الكفاءات جذب على تعمل أنها كما الهجرة وعدم

 للبلدان والسياسي األمني الوضع معالجة بضرورة أوصت والتي) 2007 حوراني،( دراسة −
 الرسمية المعامالت في الشفافية واعتماد وتطويرها القوانين استحداث ثم ومن لكفاءاتها، الطاردة

 أصحاب الستيعاب وشفافة فاعلة ونقابات علمية جمعيات تكوين على والعمل. والتوظيف
 .المهنية العوائق وتذليل عملهم ضمن وحمايتهم األدمغة

 في اإلداري الروتين سيطرة من اإلدارية المعوقات أن رأت والتي) 2005 عفارة،( دراسة −
. الهجرة لتحفيز الهامة األسباب أحد الجامعات في العمل وبيروقراطية عامة الحكومية الوظائف
 ،العلمية للكفاءات والمعنوي المادي الدعم توفر وتشريعية قانونية نظم إيجاد بضرورة وأوصت
 .الرأي بحرية يتعلق فيما وخاصة الكفاءات لهذه اإلنساني الجانب واحترام

  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.34( رقم بالنظر للجدول :الخامسةالختبار الفرضية 
لجميع الفقرات  tقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.625( بلغالفقرات 

 داللة مستوى عند إحصائياً داله النتيجة وأن) 1.98( الجدولية t قيمة من أكبر وهي )51.655(
 يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05(
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 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين
  " .الفلسطينية العلمية

\  

نتائج االستجابة من قبل المبحوثين لجميع مجاالت الدراسة وتتلخص ) 7.35(رقم جدول اليوضح 
  :هذه النتائج في

ومستوى الداللة أقل من ) 1.98(الجدولية  tأكبر من قيمة  tنتائج كل مجال إيجابية وقيمة  -1
 .لكل مجال) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة ) 0.05(

ومستوى ) 1.98(الجدولية  tأكبر من قيمة   وهي )t )38.671إيجابية وقيمة  المجاالتنتائج كل  -2
 .لكل المجاالت) 0.000(الداللة حيث بلغ مستوى ) 0.05(الداللة أقل من 

 ).6(والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(بلغ الوزن النسبي لكل مجال أكبر من  -3
 ).8.007(والمتوسط الحسابي ) 80.769(الوزن النسبي لكل المجاالت  -4

  

  )7.35(جدول رقم 
 تحليل مجاالت الدراسة

مستوى 
 t قيمة  الداللة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
هاالستبان مجاالت الحسابي .م   

االقتصادي الوضع تحسين 8.115 81.154 38.023 0.000  1 
البشرية الكوادر وتطوير تأهيل 7.952 79.519 36.177 0.000  2 
العلمي بالبحث االهتمام 8.462 84.615 39.065 0.000  3 
الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد 8.337 83.365 48.040 0.000  4 
والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين 8.625 86.250 51.655 0.000  5 
  ككل االستبانه 8.077 80.769 38.671 0.000

  

في كل مجال من مجاالت الدراسة ) %80(نستدل مما سبق أن هناك حاجة للتحسين بنسبة أكبر من 
  .االحد من هجرتهلالستفادة من خبراتها العلمية و للعمل على توفير بيئة مناسبة للكفاءات الفلسطينية

 يشكل عصري اقتصاد بناء على تقوم التي الفلسطينية التنموية الرؤية مع متوافقة النتيجة هذه تأتيو
 موضوعية مبررات إلى الرؤية هذه وتستند نموه، ومحرك الرئيسية ثروته البشري المال رأس فيه

 عليه تفرض أن يمكن التي للتحديات التصدي على وقدرته البشري المال رأس صالبة في تتمثل
 الشعب ضد االحتالل يمارسه الذي والثقافي واالجتماعي االقتصادي التهميش عملية وخصوصاً
 تستهدف ظلت التي اإلسرائيلية للسياسات المتراكمة السلبية اآلثار من الرغم فعلى. الفلسطيني
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 الثروة )البشري العنصر( البشري المال رأس بقي االحتالل سنوات مدار على الفلسطيني الوجود
. البشرية التنمية عملية في إليه االستناد يمكن والذي المتوفر والمحوري الرئيسي والمورد الحقيقية
 الفئة أو الشريحة أن حيث خطيراً منحى تأخذ الخارج إلى الهجرة باتت 2006 العام منذ انه غير
 جراء وذلك العليا الشهادات وذوي األكاديميين شريحة هي البالد خارج للهجرة بالتوجه بدأت التي

 واإلسرائيلي الدولي الحصار نتيجة البالد في المتأزم السياسي والوضع الخانق االقتصادي الوضع
 ، مماالكريم العيش حقوق أدنى من الفلسطينيين يحرم والذي الفلسطيني الشعب على المفروض
 الشعب طموحات تحقق مالئمة أجواء لخلق فاعلة سياسات وضع على العمل الجميع من يستوجب
 الكفاءات أصحاب من الفلسطينيين طموح وتحول إليه التطلع يمكن ما آخر الهجرة وتجعل الفلسطيني

 قدراتهم من باالستفادة ترحب التي األجنبية الدول في العطاء من بدالً ووطنهم أرضهم في للبناء
  .إليها المغادرة على والحث التشجيع من كنوع الهجرة إجراءات من تسهل وباتت

  

  واختبار الفرضية الرئيسية الثانية تحليل
  

  

 :التالية الشخصية للمتغيرات تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك
  ).العمر الجنس،، الرئيسي العمل مكان العلمي، التخصص العلمي، المؤهل(

   :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه عن ويتفرع
 المؤهل العلمي لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك -1
 

 العينة أفراد استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد كانت إذا وما المؤهل العلمي متغير لفحص
 One Way( مستقلتين عينتين من أكثر بين للفروق األحادي التباين تحليل اختبار استخدم تم

Anova (الطبيعي للتوزيع تخضع البيانات كون.  
  

المبحوثين  استجاباتأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) 7.36(يتضح من الجدول رقم 
لمتغير  لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزىل اتيجيات التنمية البشرية الالزمةحول استر

لكل مجال من مجاالت  )0.05 من أكبر  Sig(حيث أن قيمة مستوى الداللة  ،المؤهل العلمي
ما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي مالدراسة وللمجاالت مجتمعة 

 استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد"تنص على أنه 
المؤهل  لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها البشرية التنمية
وتعزو الباحثة ذلك ألن جميع الكفاءات العلمية على اختالف مؤهالتها متفقة على ضرورة ". العلمي

 مستقرة حياة توفير أجل العمل على تحسين ومعالجة الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية من
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 التقدم دون تعوق التي المختلفة األزمات من التخلص على والعمل حقوقه وحماية الفلسطيني للشعب
  .جميع مناحي الحياة في االيجابي

  )7.36(جدول رقم 
  لمؤهل العلمياتحليل الفرضية الرئيسية الثانية مع متغير 

مجموع   مصدر التباين  همجاالت االستبان
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى  Fقيمة 
  الداللة

  تحسين الوضع االقتصادي
 938. 2 1.877  بين المجموعات

 2.427 49 118.931  داخل المجموعات 681. 387.

  51 120.808  المجموع

تأهيل وتطوير الكوادر 
  البشرية

 347. 2 694.  بين المجموعات

 2.601 49 127.435  داخل المجموعات 875. 133.

  51 128.130  المجموع

  االهتمام بالبحث العلمي
 5.137 2 10.274  بين المجموعات

 2.330 49 114.149  داخل المجموعات 121. 2.205

  51 124.423  المجموع

إيجاد بيئة مشجعة للقطاع 
  الخاص

 1.713 2 3.425  بين المجموعات

 1.560 49 76.435  داخل المجموعات 342. 1.098

  51 79.861  المجموع

تحسين األوضاع السياسية 
  واإلدارية والقانونية

 1.122 2 2.245  بين المجموعات

 1.463 49 71.693  داخل المجموعات 470. 767.

  51 73.938  المجموع

  ككل االستبانه
 2.922 2 5.843  بين المجموعات

 2.242 49 109.849  داخل المجموعات 281. 1.303

  51 115.692  المجموع
 

  التخصص العلمي لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك -2
 أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما العلمي التخصص متغير لفحص
 One Way( مستقلتين عينتين من أكثر بين للفروق األحادي التباين تحليل اختبار استخدم تم العينة

Anova( الطبيعي للتوزيع تخضع البيانات كون.  
  

المبحوثين  استجابات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين) 7.37(يتضح من الجدول رقم 
لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزى لمتغير ل الالزمةحول استراتيجيات التنمية البشرية 
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لكل مجال من مجاالت  )0.05 من أكبر  Sig(حيث أن قيمة مستوى الداللة  ،التخصص العلمي
ما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي مالدراسة وللمجاالت مجتمعة 

 استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد" تنص على أنه 
التخصص  لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها البشرية التنمية

 تؤمن تواجدها وأماكن تخصصاتها اختالف على العلمية الكفاءات ألن ذلك الباحثة وتعزو". العلمي 
 مالئمة أجواء لخلق الفلسطينية األراضي داخل الحياة مستويات وتحسين الجهود توحيد بضرورة
 تحويل على وتعمل إليه التطلع يمكن ما آخر الهجرة وتجعل الفلسطيني لشعبا طموحات تحقق
 بدالً ووطنهم أرضهم في للبناء الكفاءات على اختالف تخصصاتهم أصحاب من الفلسطينيين طموح
   .المهجر دول في العطاء من

 )7.37( رقم جدول

  العلمي التخصص متغير مع الثانية الرئيسية الفرضية تحليل

مجموع   مصدر التباين  هاالستبانمجاالت 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى  Fقيمة 
  الداللة

  تحسين الوضع االقتصادي
 2.998 13 38.976  بين المجموعات

 2.153 38 81.832  داخل المجموعات 208. 1.392

   51 120.808  المجموع

تأهيل وتطوير الكوادر 
  البشرية

 1.185 13 15.411  بين المجموعات
 2.966 38 112.718  داخل المجموعات 961. 400.

   51 128.130  المجموع

  االهتمام بالبحث العلمي
 1.094 13 14.220  بين المجموعات

 2.900 38 110.203  داخل المجموعات 969. 377.

   51 124.423  المجموع

إيجاد بيئة مشجعة للقطاع 
  الخاص

 1.476 13 19.192  بين المجموعات
 1.597 38 60.668  داخل المجموعات 538. 925.

   51 79.861  المجموع

تحسين األوضاع السياسية 
  واإلدارية والقانونية

 2.155 13 28.012  بين المجموعات
 1.209 38 45.925  داخل المجموعات 083. 1.783

   51 73.938  المجموع

  ككل االستبانه
 2.295 13 29.830  المجموعاتبين 

 2.260 38 85.862  داخل المجموعات 457. 1.016

   51 115.692  المجموع
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  مكان العمل الرئيسي لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك -3
 أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما مكان العمل الرئيسي متغير لفحص
 One Way( مستقلتين عينتين من أكثر بين للفروق األحادي التباين تحليل اختبار استخدم تم العينة

Anova( الطبيعي للتوزيع تخضع البيانات كون.  
  

 )7.38( رقم جدول

  مكان العمل الرئيسي متغير مع الثانية الرئيسية الفرضية تحليل
مجموع   مصدر التباين  همجاالت االستبان

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى  Fقيمة 
  الداللة

  تحسين الوضع االقتصادي
 2.240 3 6.720  بين المجموعات

 2.377 48 114.088  داخل المجموعات 428. 942.

   51 120.808  المجموع

تأهيل وتطوير الكوادر 
  البشرية

 2.923 3 8.769  بين المجموعات

 2.487 48 119.361  داخل المجموعات 329. 1.175

   51 128.130  المجموع

  االهتمام بالبحث العلمي
 4.070 3 12.211  بين المجموعات

 2.338 48 112.212  داخل المجموعات 171. 1.741

   51 124.423  المجموع

إيجاد بيئة مشجعة للقطاع 
  الخاص

 429. 3 1.288  بين المجموعات

 1.637 48 78.573  داخل المجموعات 852. 262.

   51 79.861  المجموع

تحسين األوضاع السياسية 
  واإلدارية والقانونية

 1.056 3 3.168  بين المجموعات

 1.474 48 70.770  داخل المجموعات 547. 716.

   51 73.938  المجموع

  ككل االستبانه
 2.876 3 8.629  بين المجموعات

 2.230 48 107.064  داخل المجموعات 289. 1.290

   51 115.692  المجموع
  

المبحوثين  استجابات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين) 7.38(يتضح من الجدول رقم 
لمتغير لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزى الالزمة لحول استراتيجيات التنمية البشرية 

لكل مجال من مجاالت  )0.05 من أكبر  Sig(، حيث أن قيمة مستوى الداللة مكان العمل الرئيسي
الدراسة وللمجاالت مجتمعة مما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي 
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 استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"تنص على أنه 
مكان العمل  لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها البشرية التنمية
ألن الكفاءات الفلسطينية مهما اختلف مكان عملها فهي ترى ضرورة  ذلك الباحثة وتعزو". الرئيسي

وضع خطط واستراتيجيات فاعلة لتحسين األوضاع داخل األراضي الفلسطينية للحد من نزيف 
 حملة من البالد إفراغ يعني قادمة قليلة ألعوام ظاهرةهذه ال استمرار أن حيثالكفاءات العلمية 

 تعليمي نظام تأسيس في عليها يعتمد التي الفئة وهم الفلسطينية والكفاءات الجامعية الشهادات
  .المستقلة دولتهم بناء في تطلعاتهم للفلسطينيين يحقق  مستقبلي وسياسي واجتماعي

  

  

 الجنس لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك -4
 تم العينة أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما الجنس متغير لفحص
  .الطبيعي للتوزيع تخضع البيانات كون)  Independent Samples T-Test(  اختبار استخدام

  )7.39(جدول رقم 
 تحليل الفرضية الرئيسية الثانية مع متغير الجنس

مستوى   tقيمة   المتوسط الحسابي  همجاالت االستبان
  أنثى  ذكر  الداللة

 497. 684.-  8.3571  8.0263  الوضع االقتصاديتحسين 

 796. 259.  7.8571  7.9868  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 687. 405.-  8.6071  8.4079  االهتمام بالبحث العلمي

 659.  443.-  8.4643  8.2895  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 949.  064.-  8.6429  8.6184  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية

 483. 707.-  8.3214  7.9868  ككل االستبانه

المبحوثين  استجابات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين) 7.39(يتضح من الجدول رقم 
لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزى لمتغير الالزمة لحول استراتيجيات التنمية البشرية 

لكل مجال من مجاالت الدراسة  )0.05 من أكبر Sig(الجنس، حيث أن قيمة مستوى الداللة 
وللمجاالت مجتمعة مما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي تنص على 

 البشرية التنمية استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"أنه 
وهذه النتيجة تبدو ". الجنس لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها

 السلبية اآلثار منطقية حيث أن األراضي الفلسطينية بحاجة للتحسين في كل مجاالت الدراسة نتيجة
  .طويلة سنوات مدار على والتي طالت جميع مناحي الحياة اإلسرائيلية للسياسات المتراكمة
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  العمر لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك -5
 تم العينة أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما العمر متغير لفحص
 )One Way Anova( مستقلتين عينتين من أكثر بين للفروق األحادي التباين تحليل اختبار استخدم
  .الطبيعي للتوزيع تخضع البيانات كون

  )7.40(جدول رقم 
  تحليل الفرضية الرئيسية الثانية مع متغير العمر

مجموع   مصدر التباين  همجاالت االستبان
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى  Fقيمة 
  الداللة

  االقتصاديتحسين الوضع 
 8.859 3 26.576  بين المجموعات

 1.963 48 94.232  داخل المجموعات 007.* 4.512

  51 120.808  المجموع

تأهيل وتطوير الكوادر 
  البشرية

 2.848 3 8.544  بين المجموعات

 2.491 48 119.586  داخل المجموعات 341. 1.143

  51 128.130  المجموع

  العلمياالهتمام بالبحث 
 6.529 3 19.587  بين المجموعات

 2.184 48 104.836  داخل المجموعات 040.* 2.989

  51 124.423  المجموع

إيجاد بيئة مشجعة للقطاع 
  الخاص

 3.527 3 10.582  بين المجموعات

 1.443 48 69.279  داخل المجموعات 075. 2.444

  51 79.861  المجموع

السياسية تحسين األوضاع 
  واإلدارية والقانونية

 1.901 3 5.702  بين المجموعات

 1.422 48 68.235  داخل المجموعات 273. 1.337

  51 73.938  المجموع

  ككل االستبانه
 9.252 3 27.755  بين المجموعات

 1.832 48 87.937  داخل المجموعات 004.* 5.050

  51 115.692  المجموع
  

 تحسين(في مجالي  )0.05 من قلأ  Sig(أن قيمة مستوى الداللة  )7.40(الجدول رقم يتضح من 
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد أنهمما يعني ) العلمي بالبحث االهتمام، االقتصادي الوضع
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 Sig(في حين أن مستوى الداللة . بالنسبة لهذين المجالين لعمرا لمتغير تعزى المبحوثين استجابات
، الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد، البشرية الكوادر وتطوير تأهيل( تمجااللل )0.05 من أكبر

استجابات  بين إحصائية داللة ذات فروق توجدمما يعني أنه ال  )واإلدارية السياسية األوضاع تحسين
  . بالنسبة لهذه المجاالت لعمرا لمتغير تعزى المبحوثين

  )7.41(جدول رقم 
  للمقارنات المتعددة حسب متغير العمراختبار شيفيه 

  الفرق  المجال
  العمر

  فأكثر 50  50 من أقل 40  40 من أقل 30  30  من أقل

تحسين الوضع 
  االقتصادي

30  من أقل    .09615  1.94444*  .00000  

  -09615.  1.84829*    -09615. 40 من أقل 30

  -1.94444    -1.84829  -*1.94444 50 من أقل 40

    1.94444  09615.  00000. فأكثر 50

االهتمام بالبحث 
  العلمي

  59524.- 76190.- *1.44780-   30  من أقل

  85256.  68590.    *1.44780 40 من أقل 30

  16667.    68590.-  76190. 50 من أقل 40

    16667.-  85256.-  59524. فأكثر 50
  

 هناك أن) االقتصادي الوضع تحسين( لمجال) 7.41(يفيه الموضح في جدول رقم شويبين اختبار 
 ،)سنة 50 من أقل 40( فئة لصالح )سنة 50 من أقل 40( وفئة )سنة 30 من أقل( فئة بين فروق
 50 من أقل 40( فئة لصالح )سنة 50 من أقل 40( وفئة )سنة 40 من أقل 30( فئة بين وفروق
وترى الباحثة أن هذه النتيجة طبيعية حيث أنه كلما زاد العمر كلما زادت الخبرة والمعرفة  )سنة

والدرجة العلمية خصوصاً لهذه الفئة من الكفاءات التي تسعى لتطوير ذاتها باستمرار، مما يدفعها 
أنهم للبحث عن الوسائل األكثر فاعلية لتحسين الوضع االقتصادي السيما في البالد التي يرون 

 لمجال بالنسبة أما. يفكرون بالعودة إليها في حال تحسن األوضاع السياسية واالقتصادية فيها
 )سنة 40 من أقل 30( وفئة )سنة 30 من أقل( فئة بين فروق فهناك) العلمي بالبحث االهتمام(

هي الفئة التي  )سنة 40 من أقل 30( فئةوتعزو الباحثة ذلك ألن  )سنة 40 من أقل 30( فئة لصالح
مازالت تبحث عن تطوير ذاتها من خالل االهتمام بالبحث العلمي وتحصيل الدرجات العلمية 
وبالتالي سينصب اهتمامها على الوسائل التي من شأنها تحسين عملية البحث العلمي في بالدها التي 

  .تحلم بالعودة إليها
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  استبانة الكفاءات في الداخل: ثانياً

  Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي 

الختبار ما إذا  Kolmogorove-Smirnov سمرنوف  –استخدمت الباحثة اختبار كولموجوروف 
  ).7.42(جدول وكانت النتائج كما هي موضحة في عدمه  منكانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

  )7.42(جدول رقم 
  الطبيعينتائج اختبار التوزيع 

همجاالت االستبانم   (.sig) مستوى الداللة Zقيمة  عدد الفقرات 
 * 0.000  3.259  8  تحسين الوضع االقتصادي 1

 * 0.000  3.261  10  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية 2

 * 0.000  3.548  10  االهتمام بالبحث العلمي 3

 * 0.000  2.954  9  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص 4

 * 0.000  3.515  7  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية 5

 *0.000  2.587  44  ككل االستبانه

  α = 0.05 داللة مستوى عند تخضع للتوزيع الطبيعي البيانات ال*    

 أقل كانت الدراسة مجاالت لجميع) .Sig( مستوى الداللة أن )7.42(جدول في  النتائج من يتضح
 الطبيعي التوزيع يتبع ال المجاالت لهذه البيانات توزيع أن يعني وهذاα = 0.05  الداللة مستوى من

  .الدراسة فرضيات على لإلجابة المعلمية غير االختبارات استخدام تم فقد وعليه

 

 الشخصية والسمات الخصائص وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف

  :الشخصية والسمات الخصائص وفق )الكفاءات في الداخل( الدراسة لعينة عرض يلي فيما
 

  )7.43(جدول رقم 
  حسب المؤهل العلمي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  77.8  389  بكالوريوس

  19.2  96  ماجستير

  3.0  15  دكتوراه

  100  500  المجموع
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في الداخل هم من حملة  الكفاءاتمن ) %77.8(نسبته  أن ما) 7.43(يتضح من الجدول رقم 
ويتضح من هذه النسب . الدكتوراهمن حملة ) %3(من حملة الماجستير و) %19.2(البكالوريوس، 

والتي تمثل عينة صغيرة من الكفاءات الفلسطينية في الداخل مدى اهتمام الشعب الفلسطيني بالتعليم 
 ورفع العمل فرص وتحسين اإلنتاجية زيادة على القادر المجتمعي اإلبداع خلق في هتهميألوإدراكه 
 إلى ليصل ذلك يتجاوز بل فحسب الدارس على العائد يقتصر ال بحيث الناس لحياة النوعي المستوى
 جيل في حصرها يمكن ال التي المتنوعة العملية تطبيقاته من االستفادة خالل من المجتمع أفراد جميع
  .معينة دولة حدود أو معين

)7.44(جدول رقم   
 حسب التخصص العلمي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي
  24.6  123  مهندس

  13.8  69  إدارة أعمال
  9.6  48  محاسبة
  8.8  44  مدرس

  4.0  20  اقتصادي
  4.0  20  خدمة اجتماعية

  3.8  19  علوم
  3.6  18  عالقات عامة وإعالم
  3.4  17  تكنولوجيا معلومات

  3.0  15  طبيب
  2.8  14  تربية

  2.8  14  تمريض
  2.8  14  محاماة

  2.4  12  اجتماع وعلوم سياسية
  2.2  11  مبرمج
  2.2  11  إنجليزي -آداب 
  1.2  6  صيدلة

  1.2  6  شريعة وأصول دين
  1.0  5  تجارة  إنجليزي
  1.0  5  تحاليل طبية

  0.8  4  آداب
  0.4  2  علوم مكتبات

  0.4  2  أخصائي عالج طبيعي
  0.2  1  عالقات دولية

  100  500  المجموع
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أن أفراد عينة الدراسة هم من الكفاءات ذوي التخصصات العلمية ) 7.44(يتضح من الجدول رقم 
ومن ثم إدارة األعمال بنسبة ) %24.6(المختلفة وبلغت النسبة األعلى في العينة للمهندسين 

ويحتاج المجتمع الفلسطيني لجميع هذه الكفاءات بمختلف ). %9.6(والمحاسبة بنسبة ) 13.8%(
، مما یستوجب العمل على خلق بیئة خدمة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةتخصصاتها لتساهم في 

  .مناسبة تحافظ على ھذه الكفاءات وتخرج ما لدیھا من طاقة وإبداعات
  

  )7.45(جدول رقم 
  الرئيسيحسب مكان العمل  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  مكان العمل
 55.8 279 الحكومي القطاع

 17.2 86 الفلسطينية الجامعات

 11.0 55 األهلية المنظمات

 10.8 54 الخاص القطاع

 2.6 13 الغوث وكالة

 2.0 10 أخرى

 60. 3 دولية منظمات

  100  500  المجموع
  

وهي النسبة ) %55.8(بلغت  العاملين في القطاع الحكوميأن نسبة ) 7.45(يتضح من الجدول رقم 
يعتبر القطاع العام وتتفق هذه النسب مع بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حيث األعلى 

 لإلحصاء المركزي الجهاز() %58(هو القطاع األكثر تشغيالً للعاملين في قطاع غزة بنسبة 
  .)2011 ،)ج( الفلسطيني

  )7.46(جدول رقم 
  حسب الجنس العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
 73.0 365 ذكر

 27.0 135 أنثى

  100  500  المجموع
  

 ،)%27(وهي أعلى من نسبة اإلناث ) %73(أن نسبة الذكور بلغت ) 7.46(يتضح من الجدول رقم 
نسبة عدد الذكور عن عدد اإلناث إلى أن سوق العمل الفلسطيني هو سوق  ارتفاعوتعزو الباحثة 

 للعادات ذلك يعود وقد الذكور، لصالح يميل العمل فرص توسع أن حيثذكوري بالدرجة األولى، 
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 بتربية انشغالها الكثير يفضل حيث ضروري غير نهأ على المرأة لعمل المجتمع ونظرة والمعتقدات
 لإلحصاء المركزي الجهاز بيانات وقد أشارت. متزوجة كانت إذا السيما باألسرة واالهتمام األبناء

 تزيد العمل سوق في الرجال مشاركة أن حيث العمل سوق في المرأة مشاركة ضعف إلى الفلسطيني
  ).2011 ،)ج(الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( النساء مشاركة أضعاف) 4( من بأكثر

  

  )7.47(جدول رقم 
  حسب العمر العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
 45.6 228 30  من أقل

 38.2 191 40أقل من  30

 11.8 59 50أقل من  40

 4.4 22 فأكثر 50 

  100  500  المجموع
 

أقل  30(يها فئة يل) %45.6(تمثل ) 30 من أقل(أن الفئة العمرية ) 7.47(يتضح من الجدول رقم 
سوق العمل الفلسطيني هو سوق الكفاءات  أنوتدل هذه النسب على  ،)%38.2(بنسبة ) 40من 

والتطوير في شتى المجاالت مما يوضح مقدار  واالبتكارالشابة التي تتميز بقدرتها على اإلبداع 
رأس  فيه يلعبالخسارة التي تتكبدها األراضي الفلسطينية جراء هجرة هذه العقول في الوقت الذي 

  .في جميع بلدان العالم بال استثناء جتماعيةواال االقتصاديةفي خدمة التنمية  اًهام وراًد المال البشري
  

  )7.48(جدول رقم 
  االجتماعيةحسب الحالة  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  االجتماعيةحالة ال
 75.0 375 ة/متزوج

 24.0 120 عزباء/أعزب

 1.0 5 ة/مطلق

  100  500  المجموع
  

وترى الباحثة أنه قد  ،من أفراد العينة هم من المتزوجين) %75(أن  )7.48(يتضح من الجدول رقم 
هو  مؤقتةيكون الدافع الرئيس لتفكير نسبة كبيرة من هذه الكفاءات بالهجرة سواء كانت دائمة أو 

 وضاعتحسين األوضاع المادية وتوفير مستوى معيشي جيد ألسرهم ومن يعولون في ظل األ
  .واألمني في األراضي الفلسطينية قتصاديواال السياسي الصعيد على مترديةال
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  )7.49(جدول رقم 
  حسب البلد الحاصل منها على آخر مؤهل علمي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  بلدال
 85.4 427 فلسطين

 4.0 20 مصر

 1.6 8 أمريكا

 1.2 6 تركيا

 1.2 6 ليبيا

 1.0 5 األردن

 8. 4 روسيا

 8. 4 أوكرانيا

 6. 3 الجزائر

 4. 2 بريطانيا

 4. 2 اليمن

 4. 2 الهند

 4. 2 سوريا

 4. 2 اليونان

 2. 1 أسبانيا

 2. 1 بلجيكا

 2. 1 يوغسالفيا

 2. 1 السودان

 2. 1 ألمانيا

 2. 1 لبنان

 2. 1 العراق

  100  500  المجموع
  

في الداخل قد حصلت على آخر مؤهل  الكفاءات العاملةأن معظم ) 7.49(من الجدول رقم  يتضح
وهذا يوضح مقدار التكلفة التاريخية، المتمثلة ) %85.4(من األراضي الفلسطينية بنسبة  علمي لها

 المصروف المال رأس حيث أن ،في تكلفة التعليم، التي يتم خسارتها في حال هجرة هذه الكفاءات
 الوطني قتصادلال خسارة يمثل في الوطن المتوفرة الماهرة العاملة القوة حجم من تطاع جزءاقو

  .لهذه الكفاءات مستقطبةلدول الاوانتقال لرأس المال المدرب تدريباً عالياً لصالح 
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  )7.50(جدول رقم 
  حسب سنة الحصول على آخر مؤهل علمي العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  السنة
1970  - 1980 5 1.0 

1981  - 1990 19 3.8 

1991  - 2000 74 14.8 

2001 - 2010 332 66.4 

2011  - 1012  70  14.0  

  100  500  المجموع
 

أن أعلى نسبة للحصول على آخر مؤهل علمي كانت في الفترة ) 7.50(يتضح من الجدول رقم 
مما يدل على تمتع هذه الكفاءات بالمهارات العلمية ) %66.4(حيث بلغت ) 2010- 2001(

والتكنولوجية الحديثة ومواكبتهم للتطور العلمي، مما يزيد من حجم الخسارة الناجمة عن تفكير هذه 
 اقتصاد بناءالكفاءات بالهجرة خصوصاً في الوقت الذي تقوم فيه الرؤية التنموية الفلسطينية على 

 إلى الرؤية هذه وتستنده، نمو ومحرك الرئيسية ثروته البشري المال رأس فيه يشكل عصري
 يمكن التي للتحديات التصدي على وقدرته البشري المال رأس صالبة في تتمثل موضوعية مبررات

 حققته الذي النجاحويدل  ،ككل المنطقة اقتصاديات وعلى بل الفلسطيني قتصاداال على تفرض أن
  .التوجه هذا صحة على المضمار هذا في المختلفة الدول

  )7.51(جدول رقم 
  حسب المدة التي تم قضائها الستالم عمل العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  دةالم
 17.2 86 التخرج بعد مباشرة

 12.0 60 أشهر 6 من أقل

 29.0 145 سنة من أقل

 15.4 77 سنة 2 من أقل

 8.2 41 سنوات 3 من أقل

 18.2 91 فأكثر سنوات3 

  100  500  المجموع

على عمل في فترة زمنية تقل  حصلواالعينة  أفرادمن ) %58.2(أن ) 7.51(يتضح من الجدول رقم 
على عمل في فترة ) %18.2(فيما حصل  ،في فترة زمنية تقل عن سنتين) %15.4(و ،عن سنة
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هذه الكفاءات تتمتع به  وهذا يدل على صعوبة الحصول على عمل برغم ما ،سنوات) 3(تجاوزت 
في األراضي الفلسطينية بحسب ) %23.7(حيث بلغت مستويات البطالة  ،من مستوى تعليمي عالي

وكانت النسبة في قطاع غزة أعلى منها  ،2011بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 
التي تواجه  ويعد ارتفاع مستوى البطالة من أهم المشاكل ،)%37.8(في الضفة الغربية حيث بلغت 

خطط التنمية في األراضي الفلسطينية حيث تدفع بالكثير من الكفاءات العلمية للهجرة بحثاً عن 
  .يحقق لها العائد المرجو من التعليم واجتماعي اقتصاديمستوى 

  

  )7.52(جدول رقم 
  حسب عدد سنوات الخبرة العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
 33.0 165 سنة 1-3

 32.6 163 سنة 4-7

 11.6 58 سنة 8-10

 13.8 69 سنة 11-15

 9.0 45 سنة فأكثر 16

  100  500  المجموع
  

  

 وأن ما) سنة 3-1(من عينة الدراسة لديهم خبرة من ) %33(أن  )7.52(يتضح من الجدول رقم 
هذه الكفاءات هي من من ) %65.6(وهذا يعني أن ) سنوات 7-4(لديهم خبرة من ) %32.6(نسبته 

الفئة الشابة المدربة والتي لديها خبرة في مجال العمل مما يوضح حجم الخسارة التي تتكبدها 
) %47.4(خاصة أن  ،األراضي الفلسطينية في حال فقدان هذه الكفاءات لصالح الدول المستقطبة لهم

سواء لتحسين  المؤقتةبالهجرة الدائمة أو  برغبتهم صرحوامن أفراد عينة الكفاءات في الداخل قد 
وضعهم االقتصادي أو للتطور في المجال العلمي وهذا يعني إفراغ البلد من كفاءاتها المدربة في 

  .الوقت الذي نحتاج فيه لتضافر جهود الجميع في عملية التنمية الشاملة لألراضي الفلسطينية
 

  )7.53(جدول رقم 
  اإلقامة الدائمة في األراضي الفلسطينيةحسب حق  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل تملك حق اإلقامة الدائمة؟
 98.2 490 نعم

 2.0 10 ال

  100  500  المجموع
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من عينة الدراسة للكفاءات في الداخل يملكون حق ) %98.2(أن ) 7.53( يتضح من الجدول رقم
وهذا يعني أن بوسع هذه الفئة التفكير بالهجرة دون  ،اإلقامة الدائمة داخل األراضي الفلسطينية

  .الخوف من ترك الوطن حيث بوسعها العودة في الوقت الذي تتحسن فيه األوضاع الداخلية
  

  )7.54(جدول رقم 
  االقتصاديحسب الوضع  العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  الوضع االقتصادي
 4.6 23 ممتاز

 25.8 129 جداً جيد

 59.2 296 جيد

 10.4 52 سيء

  100  500  المجموع
 

 المؤهالت ةحمل من هموكون الدراسة مجتمع طبيعة من الرغم وعلى أنه) 7.54( رقم الجدول يوضح
 لسد يكفي وال سيء اقتصادي وضع من يعانون بأنهم صرحوا) %10.4( أن إال العالية العلمية

 عبر، واألساسية احتياجاتهم لتلبية فقط يكفي دخلهم أن) %59.2( يرى فيما ،األساسية احتياجاتهم
 ممتاز االقتصادي وضعهم أن) %4.6( واعتبر ،االقتصادي وضعهم عن رضاهم عن) 25.8%(

الرضا، وهذا يعني ضرورة العمل على توفير مستوى دخل  لهم ويحقق العلمية كفاءتهم مع ويتناسب
. الرغبة في وقف نزيف هذه الكفاءات للخارججيد لهذه الكفاءات يتناسب مع مؤهالتهم في حال 

والتي طبقت على قطاعي  )2008وآخرون،  مطرية(مع نتائج دراسة متقاربة هذه النسب  أتيوت
من المبحوثين أنهم يعانون من ) %8.6(حيث عبر  ةينالعالي في األراضي الفلسطي الصحة والتعليم

 االقتصاديوضعهم  أن) %55.1(فيما عبر  ،وضع اقتصادي سيء وال يكفي لسد حاجاتهم األساسية
أساتذة وأطباء وباحثين (يكفي فقط لسد الحاجات األساسية وذلك برغم تمتعهم بمستوى تعليمي عالي 

  .)جامعيين
  )7.55(جدول رقم 

  االحتاللحسب التعرض لمضايقات من جهة قوات  العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  ؟االحتاللهل تعرضت لمضايقات من قبل قوات 

 59.2 296 نعم

 40.8 204 ال

  100  500  المجموع
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  )7.56(جدول رقم  
  االحتالل قوات جهة من لها التعرض تم التي المضايقة نوع حسب العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  نوع المضايقة
 24.6 123  اعتقال

 23.8 119 ضرر جسدي

 15.6 78  هدم منازل

 13.0 65  تجريف أراضي

 7.4 37  أخرى

 4.8 24 مصادرة أراضي
  

أو أحد  بتعرضهم صرحوامن الكفاءات في الداخل قد ) %59.2(أن ) 7.55( يوضح الجدول رقم
أن أهم ) 7.56(ويوضح الجدول رقم  .من قبل قوات االحتالل اإلسرائيليأفراد أسرتهم لمضايقات 
فيما  ،)%23.8(الضرر الجسدي بنسبة  ، يليها)%24.6(االعتقال بنسبة  المضايقات تمثلت في

تعرضهم ) %7.4(وأوضح  ،لتجريف أراضيهم) %13(منهم لهدم منازلهم و) %15.6(تعرض 
لمضايقات أخرى تمثلت في المنع من السفر أو صعوبة السفر عبر المعابر بسبب اإلغالق المستمر 

باإلضافة إلى  ،الصهيوني على الشعب الفلسطيني االعتداءلها، استشهاد أحد أقاربهم من جراء 
  .الخانق االقتصاديالضغط النفسي من جراء الحصار المستمر والوضع 

 

  )7.57(جدول رقم 
  حسب الرغبة في الهجرة العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  هل ترغب في الهجرة؟
 11.2 56 نعم، هجرة دائمة

 36.2 181 ، هجرة مؤقتةنعم

 52.6 263  ال

  100  500  المجموع
 

تفكر بالهجرة الدائمة  في الداخل من الكفاءات العلمية) %11.2(أن ) 7.57( يوضح الجدول رقم
بالهجرة المؤقتة ألغراض الدراسة أو العمل لفترة ) %36.2(فيما يفكر  ،خارج األراضي الفلسطينية

 من الكفاءات في الداخل) %47.4(وهذا يعني أن . بعدم رغبتهم بالهجرة) %52.6(محددة وصرح 
قد تتاح له األسباب الدافعة  المؤقتةة مع العلم أن من يفكر بالهجر المؤقتةتفكر بالهجرة إما الدائمة أو 
حدث مع الكثير من الكفاءات التي  في بلد المهجر، وهذا ما لالستقرارللهجرة الدائمة مما يدفعه 
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وتأتي هذه النسبة . هاجرت بغرض التطور العلمي ومن ثم تم استقطابها لصالح الدول المستقبلة لهم
والتي طبقت على قطاعي ) 2008وآخرون،  مطرية(نتائج دراسة أعلى من النسبة التي سجلتها 

من المبحوثين ) %30.8(تتعدى  حيث كانت نسبة من يفكرون بالهجرة ال ،العالي الصحة والتعليم
وكانت هذه النسبة أعلى في قطاع غزة عنها في   ،)هجرة مؤقتة) %23.8(هجرة دائمة و) 7%((

) %26.6(الضفة الغربية حيث بلغت نسبة المبحوثين الراغبين في الهجرة في الضفة الغربية 
من المبحوثين في قطاع ) %32.1(فيما عبر  ،)هجرة مؤقتة) %22.9(هجرة دائمة و) 5.7%((

وهذا يعني ارتفاع  ،)هجرة مؤقتة) %22.9(هجرة دائمة و) %24.3((غزة عن رغبتهم في الهجرة 
والسياسية واألمنية التي يمر  االقتصاديةنسبة الراغبين في الهجرة من قطاع غزة نتيجة الظروف 

بها القطاع خصوصاً في ظل الحصار الدولي الخانق مما يعني ضرورة العمل على توفير بيئة 
  .لصالح الدول المستقطبة لهاجاذبة ومستقطبة لهذه الكفاءات لوقف استنزاف هذه الكفاءات 

  

  )7.58(جدول رقم 
  حسب األسباب الدافعة لعدم الهجرة العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  السبب
 37.0 185  )هذه األرض أرض رباط(دوافع دينية 

 33.8 169 من أجل البقاء مع العائلة

 27.0 135 الراحة في العيش داخل المجتمع الفلسطيني

 8.4 42  صعوبة التأقلم مع مجتمعات مختلفة في الثقافة والعادات

 4.2 21  كبر السن يؤثر على اتخاذي لقرار الهجرة

 1.2 6  )ممنوع من السفر بسبب االعتقال، اإلقامة الجبرية(ظروف سياسية 
  

الدينية من المبحوثين ال يرغبون بالهجرة نتيجة قناعاتهم ) %37(أن ) 7.58(ويوضح الجدول رقم 
ألقوى لعدم التفكير بأن هذه األرض أرض مباركة ومقدسة وأرض رباط وكان هذا هو الدافع ا

الراحة في العيش داخل المجتمع و، )%33.8(الرغبة في البقاء مع العائلة بنسبة يليه  ،بالهجرة
 مطرية(نتائج دراسة  وتأتي هذه النتائج مختلفة بعض الشيء عن .)%27(الفلسطيني بنسبة 

 هي السبب الرئيس لعدم التفكير بالهجرة العائلة مع البقاء في الرغبةحيث كانت  )2008وآخرون، 
 أبدى فيما ،)%42.1( بنسبة الفلسطيني المجتمع داخل العيش في الراحة يليها ،)%69.9( بنسبة

  .دينية أسباب أو بالوطن باالرتباط تتعلق أخرى أسباب المبحوثين من) 34.5%(
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  )7.59(جدول رقم 
  إليهافي الهجرة  ونحسب الدولة التي يرغب العينة أفراد توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  البلد
 16.6 83 الدولة يهم ال

 16.0 80 أوروبا

 7.4 37 الخليج دول

 3.6 18 المتحدة الواليات

 3.4 17 كندا

 4. 2 أخرى
  

يهمهم الدولة  يفكرون بالهجرة المن المبحوثين الذين ) %16.6(أن ) 7.59(يوضح الجدول رقم 
يفكرون بالهجرة إلى ) %7.4(و ،منهم بالهجرة إلى أوروبا) %16(يفكر و ،التي سيهاجرون إليها
فيما يفكر  ،بالهجرة إلى كندا) %3.4(بالهجرة إلى الواليا المتحدة، و) %3.6(دول الخليج، ويفكر 

وتعزو الباحثة ارتفاع . تراليا وبريطانيابالهجرة إلى دول أخرى مثل سوريا والجزائر وأس) 0.4%(
لتوفر تسهيالت البحث العلمي  ربية مقارنة بالدول العربيةنسبة الذين يفكرون بالهجرة إلى الدول الغ

في هذه الدول ولتقديمها العديد من العروض المغرية المستقطبة والجاذبة لهذه الكفاءات للبقاء داخل 
إلى ذلك ارتفاع نسبة التمتع بالحريات واحترام  أضفحق اإلقامة الدائمة،  منحأراضيها بما في ذلك 

حقوق المواطن في هذه الدول مقارنة بالعديد من الدول العربية والتي باتت تحد من دخول 
حيث صرح  )2008وآخرون،  مطرية(دراسة متوافقة مع تي هذه النتائج أوت .ألراضيها الفلسطينيين

  .جالخليدول  إلى ةممن يفكر بالهجر) %20.7(مقابل  أوروبابرغبتهم بالهجرة إلى %) 34.5(
  )7.60(جدول رقم 

  حسب األسباب الرئيسية للتفكير بالهجرة العينة أفراد توزيع
  النسبة المئوية  التكرار  السبب

 31.6 158  الرغبة في التطور العلمي في مجال التخصص

 27.8 139 تحسين الوضع المادي

 14.0 70 الوضع السياسي واألمني المحلي

  12.6  63  الرغبة في الحصول على جواز سفر أو إقامة دائمة في بلد آخر

  11.6  58  عدم توفر التسهيالت المناسبة والمشجعة على البحث العلمي

 9.8 49  عدم توافر عمل يالءم التخصص العلمي الذي تحمله

 9.6 48  دوافع وأسباب اجتماعية

 5.6 28  السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين
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التطور العلمي من المبحوثين يرغبون بالهجرة من أجل ) %31.6(أن ) 7.60(يوضح الجدول رقم 
تحسين الوضع  :التخصص بالدرجة األولى يليها مجموعة من األسباب الرئيسية وهيفي مجال 

الرغبة في الحصول و، )%14(واألمني المحلي بنسبة ، الوضع السياسي )%27.8(المادي بنسبة 
وتأتي هذه النتائج مختلفة بعض الشيء . )%12.6(على جواز سفر أو إقامة دائمة في بلد آخر بنسبة 

 إلىذلك  بالهجرة يفكرون الذين ةيبأغل عزاحيث  )2008وآخرون،  مطرية(نتائج دراسة  عن
 مجال في العلمي التطور في الرغبة وإلى ،)%79.7( بنسبة السيئ المحلي واألمني السياسي الوضع

 المادي وضعهم تحسين في الرغبة إلى بالسب) %61( عزا فيما ،)%77.2( بنسبة التخصص
هذا يشير و .اإلسرائيلية واإلجراءات السياسات إلى) %44.1(و ،اجتماعية أسباب إلى) %47.5(و

 تمر التي الخانقة األزمة تخطي على قادرة  حكومة تشكيل تجاه حقيقية بجدية المضي يجبإلى أنه 
وتوفير بيئة  واإلصالح االقتصاد على والتركيز البناء يتم وعليه أوالً سياسي أفق لتوفير البالد بها

 للهجرة اتجهوا والذين العليا الشهادات حملة لدى واألمل الطموح يتوافر حتىمناسبة للبحث العلمي 
 استمرار أن حيث ،كان طرف أي من اإلطالق على وجودهم أهمية تجاهل يمكن وال ،البالد من

 والكفاءات الجامعية الشهادات حملة من البالد فراغ يعني قادمة قليلة ألعوام هجرة هذه الكفاءات
 مستقبلي وسياسي واجتماعي تعليمي نظام تأسيس في عليها االعتماد يتم التي الفئة وهم الفلسطينية

  .تطلعاته في بناء دولته وتقرير مصيره للشعب الفلسطيني يحقق
  
  

  تحليل واختبار الفرضيات
الدراسة وذلك بحسب  واختبار فرضياتلتحليل ) اإلشارة اختبار(تم استخدام االختبارات الالمعلمية 

  ).7.42(اختبار التوزيع الطبيعي الموضح في جدول 
 الصفرية الفرضية
 .الحياد درجة وهي )6( يساوي اإلجابة درجة متوسط أن اختبار

 البديلة الفرضية
  ).6( يساوي ال اإلجابة درجة متوسط

يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة  فإنه ال) 0.05أكبر من   Sig(إذا كانت 
يختلف جوهرياً عن موافق بدرجة  متوسط آراء أفراد العينة حول الظاهرة موضع الدراسة ال

فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية ) 0.05أقل من  Sig(، أما إذا كانت )6(متوسط وهي 
البديلة القائلة بأن متوسط آراء أفراد العينة يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة، وفي هذه 
الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الموافقة 
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المتوسط الحسابي  أنقيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه  المتوسطة وذلك من خالل
  .لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح

  

  تحليل واختبار الفرضية الرئيسية األولى
  

 الفلسطينية األراضي في البشرية التنمية مستوى لتحسين استراتيجيات وضع نحو التوجه يؤثر
 الفرضية هذه عن ويتفرع الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير

  :التالية الفرعية الفرضيات
 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير االقتصادي الوضع تحسين نحو التوجه يؤثر -1

 .الفلسطينية العلمية الكفاءات
  )7.61(جدول رقم 

االقتصاديتحليل فقرات المجال األول المتعلق بتحسين الوضع   

 الرتبة
مستوى 
 الداللة

اختبار قيمة 
 اإلشارة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

3 0.000 15.08 80.74 8.07 
تحسين الدخل ليتناسب مع مستوى المعيشة في األراضي 

  ومع مهارات وقدرات العنصر البشري الفلسطينية 
1 

 2  العمل سوق وفقاً الحتياجات العاملة القوى تخطيط 7.95 79.54 15.21 0.000 5

2 0.000 16.36 80.94 8.09 
 ظاهرة يحد من بما العاملة الحالي القوى هيكل تصحيح
  البطالة

3 

 4   العمل والتعاقد تعديل قوانين 7.31 73.14 11.64 0.000 7

 5   المادية العمل بيئة ظروف تحسين 7.80 77.96 14.87 0.000 6

8 0.000 6.87 68.38 6.84 
 القروض لتسهيل وتحفيزها المصارف دور تفعيل

  األجل طويل اإلقراض وتحسين شروطاالستثمارية 
6 

4 0.000 15.06 79.74 7.97 
 بالمشاريع االهتمام إلى اإلغاثية الخيرية الجمعيات توجيه

  عمل فرص لخلق تسعى التي اإلنتاجية
7 

1 0.000 15.69 81.26 8.13 
 المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق تأسيس
  اإلبداعية واألفكار الصغيرة

8 

 جميع الفقرات 8.10 81.00 17.25 0.000 
  

تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال األول حيث يناقش هذا المجال بعض 
االقتصادي في األراضي الفلسطينية للحد من هجرة الكفاءات الوسائل الالزم إتباعها لتحسين الوضع 

هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على  يتضح أن) 7.61(ومن خالل الجدول رقم . العلمية
ويعتبر المجال األول دال إحصائياً . الوسائل المستخدمة لتحسين الوضع االقتصادي للكفاءات العلمية
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والمتوسط الحسابي ) 81.00(لغ الوزن النسبي لكل الفقرات حيث ب) 0.05(عند مستوى داللة 
ومستوى الداللة أقل من  )اختبار اإلشارة موجبقيمة (، كما أن الفقرات كلها كانت إيجابية )8.10(
) %60(لكل فقرة، والوزن النسبي لكل فقرة أكبر من ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة ) 0.05(

وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة  ،)6(والمتوسط الحسابي أكبر من 
وعليه فإن  كبيرة في كل وسيلة من هذه الوسائل للعمل على الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية،

يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات ) تحسين الوضع االقتصادي(مجال 
 .الفلسطينية

  

 السابقة الخمس السنوات في الفلسطينية األراضي شهدتها التي االقتصادية األوضاع نأ المالحظ من
 ازدادت والتي الهجرة وتيرة ارتفاع في ساهم قد الخانق الدولي الحصار بسبب التحديد وجه على
عام  الفلسطينية األراضي في األول الهجرة مسح نتائج فبحسب المعيشي، األمن عن بحثاً كبير بشكل

 لإلقامة هاجروا)  32,000( حوالي أن كما سنوياً، للخارج مهاجر) 7000( من أكثر هناك 2010
 التي األسر يشمل ال العدد هذا بأن علماً ،2009 – 2005 الفترة خالل الفلسطينية األراضي خارج
) %26( وحوالي ،)سنة 29-15( العمر في هم المهاجرين ثلث أن النتائج بينت كما. بالكامل هاجرت

مما  ،)2010 ،)هـ( الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز( )سنة 44-30( العمر في المهاجرين من
 هجرته وقت حتى المهاجر وتعليم تكوين في المجتمع يتكبدها التي التاريخية التكلفةيوضح مقدار 

 العاملة القوة حجم من تطاع جزءاقوالتي تعود لصالح الدول المستقطبة لهذه الكفاءات باإلضافة إلى 
لذلك كان البد من العمل على تحسين الوضع االقتصادي لهذه الكفاءات . في الوطن المتوفرة الماهرة

لتحسين ويمكنها المساهمة في لوسائل رأت أنها بحاجة ) 8(واختارت الباحثة  ،للحد من هجرتها
لهذه الكفاءات ودلت النتائج على موافقة المبحوثين على ضرورة التحسين  االقتصاديتحسين الوضع 

 متخصصة تمويلية صناديق تأسيس: لصالح على الترتيب في هذه الوسائل وكانت أعلى قيم
 من يحد بما الحالي العاملة القوى هيكل تصحيح اإلبداعية، واألفكار الصغيرة المشاريع ألصحاب
 مهارات ومع الفلسطينية األراضي في المعيشة مستوى مع ليتناسب الدخل تحسين البطالة، ظاهرة
 التي اإلنتاجية بالمشاريع االهتمام إلى اإلغاثية الخيرية الجمعيات توجيهوالبشري،  العنصر وقدرات
  :دراسة كل من وبذلك تتفق هذه الدراسة مع ،عمل فرص لخلق تسعى

  

 )2007 حوراني،(و )2009 البدراني،(و )2010 الكواكبي،(و )2010 الخاليلة،( دراسة −
 وتدني المعيشي المستوى تدني أن إلى الدراسات هذه تشير حيث) Bakoush et al, 2009(و

 البشرية التنمية خطط تراجع إلى باإلضافة العلمية الكفاءات لمختلف المادي العائد مستوى
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 هجرة على المشجعة العوامل أهم من تعتبر العمل سوق متطلبات مع توائمها وعدم والتعليمية
 .بالدها من الكفاءات

 ,Gungor and Tansel(و) Cao, 2008(و) Burns and Mohapatra, 2008( دراسة −

 بشكل تعتمد األصلية بلدانهم إلى المهاجرين عودة أن إلى الدراسات هذه تشير حيث) 2007
 ترتفع حيث الدول، هذه في الدخل مستوى ارتفاع أهمها العوامل من مجموعة على كبير

 .األم البلد في الدخل مستوى ارتفاع مع العودة احتمالية
 الجمعيات من المقدمة اإلعانات صياغة إعادة بضرورة أوصت والتي) 2005 مقداد،( دراسة −

 بما الفردية أو الجماعية سواء الصغيرة بالمشاريع االهتمام عبر الفقراء لدعم اإلغاثية الخيرية
 .الفقر دائرة من وإخراجهم منهم الرياديين خاصة الفقراء إغناء يحقق

  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.61( بالنظر للجدول رقم :الختبار الفرضية األولى
لجميع  اختبار اإلشارةقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.10( بلغالفقرات 
 الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05( داللة مستوى عند إحصائياً داله النتيجةو )17.25( الفقرات
 االقتصادي الوضع تحسين نحو التوجه يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية
  . "الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير

  

 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير البشرية الكوادر وتطوير تأهيل نحو التوجه يؤثر -2
 .الفلسطينية العلمية الكفاءات

تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الثاني حيث يناقش هذا المجال بعض 
ومن  .الفلسطينيةفي األراضي  البشرية الكوادر وتطوير تأهيللتحسين عملية  إتباعهاالوسائل الالزم 

 المستخدمةهناك موافقة من عينة الدراسة على الوسائل  يتضح أن) 7.62(الجدول رقم  خالل
ويعتبر المجال الثاني دال إحصائياً عند مستوى داللة  .البشرية الكوادر وتطوير تأهيللتحسين عملية 

كما أن الفقرات ، )7.99(والمتوسط الحسابي ) 79.89(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(
حيث بلغ مستوى ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من  )اختبار اإلشارة موجبقيمة (كلها كانت إيجابية 

والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(لكل فقرة، والوزن النسبي لكل فقرة أكبر من ) 0.000(الداللة 
وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه  ،)6(

 الكوادر وتطوير تأهيل(وعليه فإن مجال  الوسائل للعمل على الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية،
 .يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية) البشرية
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  )7.62(رقم جدول 
  تحليل فقرات المجال الثاني المتعلق بتأهيل وتطوير الكوادر البشرية

مستوى  الرتبة
 الداللة

اختبار قيمة 
 اإلشارة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

 1  رفع الموازنة للجامعات ومعاهد التعليم العالي 7.71 77.06 13.36 0.000  7

4  0.000 13.72 77.66 7.77 
 الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم

  العمل سوق ومتطلبات االقتصادية التنموية والتوجهات
2 

6  0.000 15.03 77.48 7.75 
 التعليم مخرجات لتقييم المناسبة والمعايير األسس وضع
   لها المجتمع حاجة وقياس المختلفة العالي

3 

3  0.000 15.13 78.02 7.80 
 ضوء في بشكل دوري األكاديمية البرامج مراجعة

  العلمية واالقتصادية المستجدات
4 

9  0.000 10.97 73.38 7.34 
 داخل من أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة

  الجامعات في محددة للتدريس زمنية لفترات البالد وخارج
5 

10  0.000 11.07 71.26 7.13 
 وضع في الخاص القطاع مشاركة أهمية على التأكيد
  العالي التعليم لمؤسسات األكاديمية الخطط

6 

8  0.000 12.96 74.08 7.41 
 على الخاص القطاع لتشجيع الالزمة الحوافز تقديم

  والتدريب التعليم في االستثمار
7 

5  0.000 15.03 77.58 7.76 
 قبل الطلبة لتدريب الخاص القطاع مع ثنائية اتفاقات عقد

  احتياجات القطاع الخاص تخرجهم ووفق
8 

2  0.000 15.52 80.72 8.07 
 قاعدة تتوفر بحيث الخريجين لمتابعة خاص مكتب فتح

  التدريبية واحتياجاتهم الخريجين عن بيانات
9 

1  0.000 16.91 82.66 8.27 
 الدراسية المنح تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني

 التخرج بعد لهم عمل فرص وتوفير
10 

 جميع الفقرات 7.99 79.89 16.93 0.000  
  

نظراً للدور الهام الذي تلعبه عملية تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في رفع مستويات التنمية البشرية 
تحسين لوسائل رأت أنها بحاجة ل) 10(اختارت الباحثة كان البد من التركيز على هذا الجانب حيث 

ويمكنها المساهمة في عملية تأهيل وتطوير الكفاءات للحد من هجرتها إلى الخارج، ودلت النتائج 
السابقة على موافقة المبحوثين على ضرورة التحسين في هذه الوسائل بحيث حازت الوسائل التالية 

 الدراسية لمنحا تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني: على أعلى نسب موافقة وهي على الترتيب
 بيانات قاعدة تتوفر بحيث الخريجين لمتابعة خاص مكتب فتح التخرج، بعد لهم عمل فرص وتوفير
 المستجدات ضوء في دوري بشكل األكاديمية البرامج مراجعة التدريبية، واحتياجاتهم الخريجين عن
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 والتوجهات التنموية الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيمو واالقتصادية، العلمية
  :وبذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من ،العمل سوق ومتطلبات االقتصادية

 سوق واحتياجات متطلبات التعليم يالءم أن ضرورة الدراسة رأت حيث) 2010 محمد،( دراسة −
 في فعال بدور يقوم أن يمكن ال واالحتياجات المتطلبات هذه عن المنعزل فالتعليم العمل،
 .التنمية

 هجرة وراء الكامنة األسباب من مجموعة هناك أن أوضحت والتي) 2010 الخاليلة،( دراسة −
 في جامعية مقاعد على الحصول من الطلبة تمكن عدم  أهمها من ألوطانها العلمية الكفاءات
 المشروطة المنح تقديم إلى الدراسة ودعت. العالي التعليم على المتزايد اإلقبال ظل في أوطانهم
 للعمل أوطانهم إلى بالعودة الطلبة التزام بشرط المتقدمة الدول في للدراسة العرب للطلبة
 إلقامة الشراكات عقد خالل من العالمية الجامعات استقطاب ضرورة وإلى خبراتهم، من واإلفادة
 .همأوطان داخل لتطويرهم الالزمة بالمهارات الطلبة لتزويد العربية الدول في لها فروع

 المحلية الجامعات هوية تحديد على بالعمل أوصت والتي) 2008 وآخرون، مطرية( دراسة −
 بحيث األداء ونوعية المطروحة البرامج ناحية من التنمية مسيرة في تحتله أن يجب الذي والدور
 .العمل سوق يتطلبها التي والنوعية بالكم الكفاءات يخرج مصدراً الجامعات تصبح

 برامجها، تنويع على الجامعات تشجيع بضرورة أوصت والتي) 2007 حوراني،( دراسة −
 ليس جامعية دراسات على الحصول حسب وليس عالية تقنية برامج دخول على الطلبة وتشجيع

 .استيعابها على العمل سوق قدرة من أكبر أنها أو عمل سوق لها
 التعليم، موازنة رفع بضرورة الدراسة أوصت حيث) 2006 وماضي، الحمص أبو( دراسة −

 التعليم، لمجال الدولية المساعدات من كبيرة نسبة وتخصيص إضافية، موارد عن والبحث
 مؤسسات إنشاء باتجاه الدفع إلى باإلضافة ،اإلقراض صناديق طريق عن الطالب ومساعدة
 .التدريب معاهد وإنشاء التخصص، مجاالت في دولية رخص لمنح خاصة

 اإلمكانيات وضعف العالي التعليم وسائل تخلف أن أوضحت والتي) 1999 يوسف،( دراسة −
 للكفاءات الدفع عوامل أهم تمثل عمل فرص توفر وعدم البيروقراطي العلمي والمناخ المتاحة
 في جوهري تعديل إجراء طريق عن العالي التعليم تطوير ضرورة إلى تشير كما. العلمية
 .العليا الدراسات مجال في التوسع ضرورة مع المعاصرة والتطورات يتناسب بما محتواه

 جذب عوامل أهم من أن الدراسة اعتبرت حيث) Germenji and Gedeshi, 2008( دراسة −
 المؤسسات وتعزيز البالد في القائم التعليمي النظام إصالح على العمل األم للوطن الكفاءات
  .التعليمية
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 للدراسة المتفوقين للطلبة المنح تقديم إلى دعت والتي) Gungor and Tansel, 2007( دراسة −
 التي خبراتهم من واإلفادة للعمل أوطانهم إلى بالعودة الطلبة التزام بشرط المتقدمة الدول في

 لمتابعة خاص مكتب أو رابطة في بعضوية المبتعثين ارتباط أن أوضحت كما تعلموها،
 التي خبراتهم من فادةاإل يتيح مام ألوطانهم الطالب هؤالء عودة احتمال من يزيد المبتعثين
 .األم البلد تطوير في اكتسبوها

  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.62( بالنظر للجدول رقم :ثانيةالختبار الفرضية ال
لجميع  اختبار اإلشارةقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 7.99( بلغ الفقرات

 الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05( داللة مستوى عند إحصائياً داله والنتيجة )16.93(الفقرات 
 الكوادر وتطوير تأهيل نحو التوجه يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية
  " .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً البشرية

  

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير العلمي بالبحث االهتمام نحو التوجه يؤثر -3
  .الفلسطينية العلمية

  

تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الثالث حيث يناقش هذا المجال بعض 
 خاللومن  .الفلسطينيةفي األراضي  العلمي بالبحث االهتماملتحسين عملية  إتباعهاالوسائل الالزم 
هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل المستخدمة  يتضح أن )7.63(الجدول رقم 

ويعتبر المجال الثالث دال إحصائياً عند مستوى داللة . العلمي بالبحث االهتماملتحسين عملية 
، كما أن الفقرات )8.22(والمتوسط الحسابي ) 82.17(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(

حيث بلغ مستوى ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من  )اختبار اإلشارة موجبقيمة (كلها كانت إيجابية 
والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(لكل فقرة، والوزن النسبي لكل فقرة أكبر من ) 0.000(الداللة 

بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه ، وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا بحاجة للتحسين )6(
) العلمي بالبحث االهتمام(وعليه فإن مجال  الوسائل للعمل على الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية،

  .يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية
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  )7.63(جدول رقم 
 العلمي بالبحث المتعلق باالهتمام الثالثتحليل فقرات المجال 

مستوى  الرتبة
 الداللة

اختبار قيمة 
 اإلشارة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

1 0.000 17.52 84.62 8.46 
 البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة
  العلمي

1 

3 0.000 16.62 81.90 8.19 
 نشاطات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام
واالبتكار والربط بين الجامعات ألغراض  والتطوير البحث

 البحث العلمي

2 

 3 والنشر  والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع 8.20 82.02 16.78 0.000 2

5 0.000 16.21 80.04 8.00 
العلمي  البحث مراكز مختلف مع التعاون اتفاقيات اقتراح

 العلمية الكفاءات والتنسيق معها لخدمة
4 

 5 الوطنية العلمي البحث برامج بين التنسيق مستوى رفع 7.91 79.08 15.59 0.000 8

4 0.000 16.55 80.34 8.03 
توفير فرص اإلعارة وتشجيع الزيارات العلمية لتبادل 

  الخبرات مع الجامعات خارج فلسطين
6 

10 0.000 14.66 77.78 7.78 
لتحليل توفير المكتبات والمراجع والمراكز اإلحصائية 

  األبحاث والنتائج لخدمة أغراض البحث العلمي
7 

8 0.000 15.98 79.12 7.91 
إتاحة الفرصة لحضور المؤتمرات العلمية المتخصصة 

  وتغطية نفقات السفر واإلقامة
8 

5 0.000 15.96 80.00 8.00 
ربط أنظمة الترقيات والحوافز بالكفاءة العلمية والتميز في 

  البحث العلمي
9 

7 0.000 14.88 79.72 7.97 
سن القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق الملكية 

  الفكرية
10 

 جميع الفقرات 8.22 82.17 17.60 0.000 
  

 العلمي التطور أجل من بالهجرة يرغبون المبحوثين من) %31.6( أن) 7.60( رقم الجدول وضح
 المناسبة التسهيالت توفر عدم أن) %11.6( وأوضح األولى، بالدرجة التخصص مجال في

 عناصر أحد أن المعلوم ومن .للهجرة الدافعة العوامل أهم من هي العلمي البحث على والمشجعة
 وصناعي علمي محيط من المستقطبة الدول لدى يتوفر ما هو العلمية للكفاءات المهمة الجذب

 مما الجميع، بها يلتزم قوانين أو مرنة وإجراءات وسياسات مؤسسات من سواء متقدم، وتكنولوجي
 مواهبه لتنمية والسعي للبحث كلي بشكل متفرغاً الباحث ويجعل الذهن، ويريح اإلنتاج، على يحفز

 ما مع ملكيته، وصيانة االبتكار وتقدير وإنتاجه، العلمي البحث احترام ذلك إلى أضف ومهاراته،
يلعبه من  وألهمية هذا الجانب وما .والمعنوية المادية والجوائز والترقية التشجيع من ذلك يستلزمه
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وسائل رأت أنها ) 10(اختارت الباحثة في هذا المجال دور كبير في استقرار الكفاءات داخل وطنها 
داخل األراضي الفلسطينية  العلمي البحث تطويربحاجة لتحسين ويمكنها المساهمة في عملية 
ودلت النتائج السابقة على موافقة المبحوثين على . للمساهمة في الحد من هجرة الكفاءات العلمية

لصالح الوسائل التالية وهي على  حيث كانت أعلى نسب موافقة ضرورة التحسين في هذه الوسائل
 العلمي البحث تشجيع مي،العل البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة: الترتيب
 والتطوير البحث نشاطات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام والنشر، والترجمة والتأليف
 الزيارات وتشجيع اإلعارة فرص توفير العلمي، البحث ألغراض الجامعات بين والربط واالبتكار
 مراكز مختلف مع التعاون اتفاقيات اقتراحو فلسطين، خارج الجامعات مع الخبرات لتبادل العلمية
  :وبذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من ،العلمية الكفاءات لخدمة معها والتنسيق العلمي البحث

 المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة بضرورة أوصت والتي) 2009 محمد،( دراسة −
 العلمي البحث وحاجات التعليم مخرجات بين الصلة زيادة على والعمل العلمي البحث ألغراض

 .التنمية أهداف يخدم بما
 من خاصة ميزانية تخصيص بضرورة أوصت والتي) 2006 وماضي، الحمص أبو( دراسة −

 استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة على والعمل ،العلمي البحث لمجاالت الوطنية السلطة قبل
 محددة، زمنية لفترات للعمل أخرى دول في يعملون وآخرين فلسطينيين جامعات أساتذة
 .الفلسطينية الجامعات في العلمي البحث في والمشاركة لتدريسول

 الكفاءات تدفع التي األسباب أهم أحد أن إلى أشارت والتي) 2006 وآخرون، قنوع( دراسة −
 وعدم األكاديمية، الحرية توفر وعدم العربي، بالباحث االهتمام عدم هو للهجرة العربية العلمية
 توفر عدم إلى يؤدي وهذا العلمي، للبحث المخصصة المبالغ وانخفاض العلمي بالبحث االهتمام
 مما بلده في باألبحاث للقيام للباحث الضرورية والمستلزمات المالئمة واالقتصادية العلمية البيئة
 . بحثه إلكمال أو بالبحث للقيام الخارج إلى للهجرة يدفعه

 واألبحاث والعلم التعليم في االستثمار زيادة بضرورة أوصت والتي) 2005 النهطاوي،( دراسة −
 المؤسسات مع المشترك والعمل التعاون وتدعيم الالزمة التمويل مصادر توفير مع والتطوير
 الخبرات وتبادل والتدريبية التعليمية المشروعات ودعم العالمية العلمية والهيئات والجامعات
 .والتكنولوجيا

 في التدريس هيئة أعضاء من الباحثين تشجيع بضرورة أوصت والتي) 2003 صالح،( دراسة −
 تعمل التي الفردية البحوث من بدالً جماعية بحوث إلجراء التعاون على الفلسطينية الجامعات

 كلية بصورة المشكالت تناول على تساعد الجماعية البحوث إن حيث المشكلة، تجزئة على
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 والحكومية األهلية المؤسسات وبين بينها فيما بالتنسيق الفلسطينية الجامعات وطالبت شاملة،
 التنمية ألغراض العلمية البحوث نتائج توظيف تضمن مناسبة آلية إليجاد العلمي بالبحث المعنية
 .المجتمع وخدمة المختلفة

 الكفاءات تشجيع ضرورة إلى دعت والتي) Docquier and Rapoport, 2007( دراسة −
 المترتبة السلبية اآلثار معالجة في للمساهمة األصلية بلدانهم إلى العودة على المهاجرة والعقول
 الدول بين المهاجرة والعقول الكفاءات تبادل مشروع إقامة على العمل خالل من هجرتهم على
 .الدولي التعاون تعزيز بهدف وذلك

  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.63( بالنظر للجدول رقم :ثالثةالختبار الفرضية ال
لجميع  اختبار اإلشارةقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.22( بلغ الفقرات
 الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05( داللة مستوى عند إحصائياً داله والنتيجة )17.60( الفقرات
 العلمي بالبحث االهتمام نحو التوجه يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية
 " .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً

  

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد يؤثر -4
  .الفلسطينية العلمية

تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الرابع حيث يناقش هذا المجال بعض 
 .الفلسطينيةفي األراضي  الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجادلتحسين عملية  إتباعهاالوسائل الالزم 

هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل  يتضح أن) 7.64(الجدول رقم  ومن خالل
ويعتبر المجال . في األراضي الفلسطينية الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجادلتحسين عملية  الزمةال

) 80.00(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(الرابع دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 )اختبار اإلشارة موجبقيمة (، كما أن الفقرات كلها كانت إيجابية )8.00(والمتوسط الحسابي 

لكل فقرة، والوزن النسبي لكل ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من 
، وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا )6(والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(فقرة أكبر من 

اءات بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه الوسائل للعمل على الحد من هجرة الكف
يؤثر تأثيراً ذو داللة إحصائية في ) الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد(وعليه فإن مجال  الفلسطينية،

  .الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية
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  )7.64(جدول رقم 
 الخاص للقطاع مشجعة بيئة تحليل فقرات المجال الرابع المتعلق بإيجاد

مستوى  الرتبة
 الداللة

اختبار قيمة 
 اإلشارة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

2  0.000 17.02 82.22 8.22 
 لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل

  األموال رؤوس واستقطاب
1 

1  0.000 17.54 83.24 8.32 
 صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق تطوير
   متطورة جديدة

2 

 3  المالية والخدمات االستثمار وتمويل اإلقراض نظم تحسين 7.65 76.48 13.60 0.000  8

9  0.000 15.06 75.82 7.58 
االقتصادية  القرارات اتخاذ الخاص في مشاركة القطاع

  االقتصادي التطوير دوره في وتفعيل
4 

3  0.000 15.76 80.06 8.01 
 المدني المجتمع و الحكومة بين التكامل و التنسيق تحقيق
 تحديد و المستمر التشاور خالل من الخاص القطاع و

  والمسئوليات األدوار
5 

4  0.000 16.17 79.40 7.94 
 بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد

 والخاص العام القطاعين
6 

 7 الضريبية والتسهيالت التشجيعية الحوافز تقديم 7.89 78.88 15.93 0.000  5

7  0.000 15.03 77.42 7.74 
 القطاعات لتطال الخاص القطاع استثمار قاعدة تنويع

 التقني والتطوير العلمي والبحث كالتعليم المختلفة التنموية
  والزراعي والصناعي

8 

6  0.000 15.15 77.78 7.78 
 تكون التي التخصصية األعمال حاضنات ودعم إنشاء
  مؤهلة بكوادر للخاص القطاع لدعم رافداً

9 

 جميع الفقرات 8.00 80.00 16.93 0.000  
  

 العامل أن والهند الصين من كل رأسها وعلى التنمية مجال في النامية الدول تجارب أظهرت
 واالستفادة والمادية البشرية الموارد استغالل تعظيم على القدرة في يكمن النجاح هذا وراء المشترك

 من الخاص القطاع على رئيسي بشكل الدول هذه اعتمدت وقد ،واإلقليمية الدولية المتغيرات من
 القطاع يلعبه الذي الدور ألهمية ونظراً. الخاص و العام القطاعين أداء بين التكامل تحقيق خالل
 وسائل) 9( الباحثة اختارت العمل فرص من المزيد وتوفير االقتصادي والنمو التنمية في الخاص
 داخل الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد في المساهمة يمكنها بحيث للتحسين بحاجة أنها رأت

 هذه في التحسين ضرورة على المبحوثين موافقة على السابقة النتائج ودلت. الفلسطينية األراضي
 المناطق تطوير: الترتيب علىوهي  موافقة نسب أعلى على التالية الوسائل وحازت الوسائل،



~ 174 ~ 
 

 الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل متطورة، جديدة صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية
 المدني والمجتمع الحكومة بين والتكامل التنسيق تحقيقو األموال، رؤوس واستقطاب لالستثمار
 مع النتائج هذه وتتفق ،والمسئوليات األدوار وتحديد المستمر التشاور خالل من الخاص والقطاع
 الخاص القطاع لمشاركة الالزمة التشريعات من حزمة بوضع أوصت والتي) 2008 حرب،( دراسة
 بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد وضرورة ،االقتصادية القرارات اتخاذ في

  .والخاص العام القطاعين
  

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.64( بالنظر للجدول رقم :رابعةالختبار الفرضية ال
لجميع  اختبار اإلشارةقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.00( بلغ الفقرات

 الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05( داللة مستوى عند إحصائياً داله والنتيجة )16.93(الفقرات 
 الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية
  " .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً

  

 من الحد في إحصائية داللة ذو اًتأثير والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين يؤثر -5
 .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة

  

تم تحليل واختبار هذه الفرضية من خالل فقرات المجال الخامس حيث يناقش هذا المجال بعض 
 .الفلسطينيةفي األراضي  والقانونية واإلدارية السياسية األوضاعلتحسين  إتباعهاالوسائل الالزم 

هناك موافقة عالية من عينة الدراسة على الوسائل  يتضح أن) 7.65(الجدول رقم  ومن خالل
ويعتبر المجال  .في األراضي الفلسطينية والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع لتحسين الالزمة

) 81.87(حيث بلغ الوزن النسبي لكل الفقرات ) 0.05(الخامس دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 )موجباختبار اإلشارة قيمة (كما أن الفقرات كلها كانت إيجابية  ،)8.19(والمتوسط الحسابي 

لكل فقرة، والوزن النسبي لكل ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من 
وهذا يعني موافقة أفراد العينة على أننا  ،)6(والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(فقرة أكبر من 

الكفاءات  بحاجة للتحسين بدرجة كبيرة في كل وسيلة من هذه الوسائل للعمل على الحد من هجرة
يؤثر تأثيراً ذو داللة ) والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين(وعليه فإن مجال  الفلسطينية،

 .إحصائية في الحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية
 
 
  



~ 175 ~ 
 

  )7.65(جدول رقم 
  والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسينبالمتعلق  المجال الخامس تحليل فقرات

مستوى  الرتبة
 الداللة

اختبار قيمة 
 اإلشارة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
.م الفقرة الحسابي  

2 0.000 16.83 83.92 8.39 
 توفير يكفل والسياسي بما األمني الوضع معالجة
  واالستقرار األمن

1 

 2  الحكومية واإلجراءات والقيود الروتين تخفيف 8.26 82.60 16.85 0.000 4

1 0.000 16.39 85.06 8.51 
بحيث  المحسوبية و الرشوة و الفساد على القضاء

  الكفاءة حسب الوظائف في يكون التعيين
3 

3 0.000 17.24 83.22 8.32 
تقدير الكفاءات العلمية وزيادة الثقة بدورها الهام 

  في عمليات التنمية
4 

 5  المواطن حقوق الحريات واحترام إطالق 8.24 82.44 16.16 0.000 5

7 0.000 14.91 77.24 7.72 
 دور لتعزيز الالزم القانوني اإلطار تطوير

 التنمية عملية تمويل في المصارف
6 

6 0.000 15.81 79.82 7.98 
 لتناسب االستثمار تشجيع قوانين وتحديث تطوير

 العالمية والتغيرات والمستجدات الظروف
7 

 جميع الفقرات 8.19 81.87 17.41 0.000 
  
  

 اإلداري والفساد البيروقراطية إلى باإلضافة الديمقراطية وغياب واألمني السياسي االستقرار عدم إن
 من تعتبر العمل أماكن أكثر في كبير بشكل والمحسوبية والرشوة الفساد وانتشار الحريات وتضييق
 وأكثر حرية أكثر ظروف وراء سعياً الهجرة إلى العلمية الكفاءات تضطر التي األسباب أكثر

 أشارت حيث ،األمني االنفالت مشكلة من سبق لما باإلضافة الفلسطينية األراضي وتعاني. استقراراً
 إلى للهجرة الدافعة الرئيسية األسباب أحد أن الفلسطينية األراضي في األول الهجرة مسح نتائج

 فالمواطن ،)%14( بنسبة األمن انعدام إلى يعزى غزة قطاع في المبحوثين بحسب الخارج
 هو له إيالماً األكثر ولكن االحتالل وتحمل القمعية اإلسرائيلية اإلجراءات سابقاً واجه قد الفلسطيني
 الداخلي الصراع بسبب نفسه على يخشى المواطن أصبح حيث الداخل من الشخصي أمنه انعدام
 واألمنية السياسية األوضاع تحسين ألهمية ونظراً. الفلسطيني للمجتمع داخلياً استنزافاً يشكل الذي

 الكفاءات على الحفاظ في رئيس دور من تلعبه لما الفلسطينية األراضي في والقانونية واإلدارية
 بيئة إيجاد في المساهمة يمكنها بحيث للتحسين بحاجة أنها رأت وسائل) 7( الباحثة اختارت العلمية
 على السابقة النتائج ودلت. خبراتها من واإلفادة وطنها داخل لالستقرار العلمية للكفاءات مشجعة
 نسب أعلى على التالية الوسائل وحازت الوسائل هذه في التحسين ضرورة على المبحوثين موافقة
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 في التعيين يكون بحيث المحسوبية و الرشوة و الفساد على القضاء: الترتيب على وهي موافقة
 تقدير واالستقرار، األمن توفير يكفل بما والسياسي األمني الوضع معالجة الكفاءة، حسب الوظائف
 واإلجراءات والقيود الروتين تخفيف التنمية، عمليات في الهام بدورها الثقة وزيادة العلمية الكفاءات
  :وبذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من ،المواطن حقوق واحترام الحريات إطالقو الحكومية،

 الدراسات هذه أشارت حيث) 2009 البدراني،(و) 2010 الكواكبي،(و) 2010 الخاليلة،( دراسة −
: أهمها من ألوطانها العلمية الكفاءات هجرة وراء الكامنة األسباب من مجموعة هناك أن إلى

 مستوى تدنيو العربية، الدول منها تعاني التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية المشكالت
 يكفل بما السياسية النظم تشكيل إعادة إلى هذه الدراسات ودعت. والديمقراطية األكاديمية الحرية
 ميادين في اإلنساني الوعي نسبة ارتفاع خالل من إال والذي ال يتم واالستقرار األمن توفير حق
 إظهار نحو وتطويرها االجتماعية السلوكيات في النظر إعادة ضرورة وإلى ،العامة الثقافة

 .العربية البلدان في والباحثين للعلماء والتقدير االحترام
 التفكير دائمو أنهم المهاجرة الكفاءات عينة صرحت حيث) 2008 وآخرون، مطرية( دراسة −

 .اإلدارية النظم في وتحسن سياسي استقرار توفر حال في وبخاصة الوطن ألرض بالعودة
 للبلدان والسياسي األمني الوضع معالجة بضرورة أوصت والتي) 2007 حوراني،( دراسة −

 الرسمية المعامالت في الشفافية واعتماد وتطويرها القوانين استحداث ثم ومن لكفاءاتها، الطاردة
 أصحاب الستيعاب وشفافة فاعلة ونقابات علمية جمعيات تكوين على والعمل ،والتوظيف
 .المهنية العوائق وتذليل عملهم ضمن وحمايتهم األدمغة

 في اإلداري الروتين سيطرة من اإلدارية المعوقات أن رأت والتي) 2005 عفارة،( دراسة −
. الهجرة لتحفيز الهامة األسباب أحد الجامعات في العمل وبيروقراطية عامة الحكومية الوظائف
 العلمية للكفاءات والمعنوي المادي الدعم توفر وتشريعية قانونية نظم إيجاد بضرورة وأوصت
 .الرأي بحرية يتعلق فيما وخاصة الكفاءات لهذه اإلنساني الجانب واحترام

 والبيئة القانون وسيادة السياسي، االستقرار أن الباحث رأى حيث) Cao, 2008( دراسة −
 البقاء على الكفاءات ذوي من العديد تشجيع في الحاسمة العوامل أكثر من هي العادلة التنافسية
 .الخارج في الكفاءات جذب على تعمل أنها كما الهجرة وعدم

 

لجميع  اإلجابة درجات متوسط أننجد ) 7.65( بالنظر للجدول رقم :خامسةالختبار الفرضية ال
لجميع  اختبار اإلشارةقيمة  وبلغت ،)6( الحسابي المتوسط من أكبر وهو) 8.19( بلغالفقرات 
 الفرضية رفض عنه ينتج مما ،)0.05( داللة مستوى عند إحصائياً داله والنتيجة )17.41( الفقرات
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 واإلدارية السياسية األوضاع تحسين يؤثر " أنه على تنص التي البديلة بالفرضية والقبول الصفرية
  " .الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً والقانونية

 نتائج االستجابة من قبل المبحوثين لجميع مجاالت الدراسة وتتلخص) 7.66(يوضح الجدول رقم 
  :هذه النتائج في

حيث بلغ ) 0.05(ومستوى الداللة أقل من  )موجبة اإلشارة اختبار قيمة(نتائج كل مجال إيجابية  -1
 .لكل مجال) 0.000(مستوى الداللة 

) 0.05(ومستوى الداللة أقل من  )17.22( اختبار اإلشارةإيجابية وقيمة  المجاالتنتائج كل  -2
 .المجاالتلكل ) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللة 

 ).6(والمتوسط الحسابي أكبر من ) %60(بلغ الوزن النسبي لكل مجال أكبر من  -3
 ).8.03(والمتوسط الحسابي ) 80.28(الوزن النسبي لكل المجاالت  -4

 

  )7.66(جدول رقم 
 تحليل مجاالت الدراسة

مستوى 
 الداللة

اختبار قيمة 
 اإلشارة

الوزن 
 النسبي

المتوسط 
هاالستبان مجاالت الحسابي .م   

االقتصادي الوضع تحسين 8.10 81.00 17.25 0.000  1 
البشرية الكوادر وتطوير تأهيل 7.99 79.89 16.93 0.000  2 
العلمي بالبحث االهتمام 8.22 82.17 17.60 0.000  3 
الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد 8.00 80.00 16.93 0.000  4 
والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين 8.19 81.87 17.41 0.000  5 
  ككل االستبانه 8.03 80.28 17.22 0.000

  

في كل مجال من مجاالت الدراسة ) %80(نستدل مما سبق أن هناك حاجة للتحسين بنسبة أكبر من 
 .للعمل على توفير بيئة مناسبة للكفاءات الفلسطينية لالستفادة من خبراتها العلمية والحد من هجرتها

 تحقيق في منه لالستفادة والحفاظ عليه  البشري المال رأس بناء عملية أن على هنا التأكيد ووجب
 تفوق التي الطائلة األموال إلى وتحتاج وشاقة طويلة عملية هي البشرية التنمية من مرتفعة مستويات
 تطلق التي والتشريعات القوانين وسن الخطط ووضع السياسات رسم إلى وتحتاج ،العام القطاع قدرة
 التأكيد على مع .جميعالعلى  هالمكاسب العادل التوزيع تضمنبحيث  التنمية شركاء جميع عند اإلبداع
 توفرت وإن آخر بلد في النجاح يعني ال قد معينة ظروف وتحت معين بلد في التجربة هذه نجاح أن
 للتأكد وتعديل ومراجعة دراسة إلى يحتاج المختلفة الدول تجارب نقل فإن وبالتالي الظروف، نفس
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 للنتائج ومنتظم دقيق علمي بتقييم القيام ثم بتطبيقه، البدء قبل المحلية لالحتياجات مالءمته مدى من
 كما أنه من الضروري. )8: 2005الخطيب، ( األهداف مع النتائج انسجام من للتأكد التطبيق، بعد

 جيد أداء حققت التي الدول أن في) Ranis and Stewart , 2000( دراسة إليه نوهت ما مالحظة
 يجب وعليه األبعاد، كل في وليس التنمية أبعاد من عدد في تحقيقه في نجحت البشرية التنمية في

 من عدد هناك أن على التركيز ضرورة مع ،الوقت نفس في األبعاد من عدد في النجاح على العمل
 على التغلب من وتمكِّن البشرية التنمية جهود في النجاح إلى تؤدي أن يمكن التي البديلة المجموعات
  .عناصرها أحد في الضعف

 

  واختبار الفرضية الرئيسية الثانية تحليل
  

 التالية الشخصية للمتغيرات تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك
  ).العمر الجنس،الرئيسي،  العمل مكان العلمي، التخصص العلمي، المؤهل(

  :التالية الفرعية الفرضيات الفرضية هذه عن ويتفرع
 .المؤهل العلمي لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك .1

 

 العينة أفراد استجابة في إحصائية داللة ذات فروق توجد كانت إذا وما المؤهل العلمي متغير لفحص
  .الطبيعي للتوزيع تخضعال  البيانات كون )كروسكال واالس( اختبار استخدم تم

  

  )7.67(جدول رقم 
لمؤهل العلميتحليل الفرضية الرئيسية الثانية مع متغير ا  

  ).sig( مستوى الداللة  درجات الحرية  االختبارقيمة   المجال
 618. 2 963.  تحسين الوضع االقتصادي

 228. 2 2.953  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 875. 2 266.  العلمياالهتمام بالبحث 

 979. 2  042.  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 116. 2  4.308  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية

 394. 2 1.864  ككل االستبانه
  

المبحوثين  استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنه ال) 7.67(يتضح من الجدول رقم 
لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزى لمتغير ل الالزمةحول استراتيجيات التنمية البشرية 

لكل مجال من مجاالت  )0.05 من أكبر  Sig(حيث أن قيمة مستوى الداللة  ،المؤهل العلمي
الصفرية التي ما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية مالدراسة وللمجاالت مجتمعة 
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 استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"تنص على أنه 
المؤهل  لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها البشرية التنمية
متفقة على ضرورة وتعزو الباحثة ذلك ألن جميع الكفاءات العلمية على اختالف مؤهالتها ". العلمي

 أفضل حياة توفير أجل العمل على تحسين ومعالجة الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية من
  .الفلسطيني للشعب

  

  التخصص العلمي لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك .2
 أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما التخصص العلمي متغير لفحص
  .الطبيعي للتوزيع تخضعال  البيانات كون )كروسكال واالس( اختبار استخدم تم العينة

  

المبحوثين  استجابات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين) 7.68(يتضح من الجدول رقم 
العلمية الفلسطينية تعزى لمتغير لحد من هجرة الكفاءات ل الالزمةحول استراتيجيات التنمية البشرية 

لكل مجال من مجاالت  )0.05 من أكبر Sig(حيث أن قيمة مستوى الداللة  ،التخصص العلمي
الدراسة وللمجاالت مجتمعة مما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي 

 استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" تنص على أنه 
تخصص ال لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها البشرية التنمية

 توحيد بضرورة تؤمن تخصصاتها اختالف على العلمية الكفاءات ألن ذلك الباحثة وتعزو". العلمي 
 تحقق مالئمة أجواء لخلق الفلسطينية األراضي داخل تنمية البشريةال مستويات وتحسين الجهود

   .إليه التطلع يمكن ما آخر الهجرة وتجعل الفلسطيني الشعب طموحات
  

 )7.68( رقم جدول

العلمي التخصص متغير مع الثانية الرئيسية الفرضية تحليل  

  ).sig( مستوى الداللة  درجات الحرية  االختبارقيمة   المجال
 358. 23 24.849  تحسين الوضع االقتصادي

 136. 23 30.492  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 314. 23 25.730  االهتمام بالبحث العلمي

 335. 23  25.304  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 519. 23  22.019  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية

 155. 23 29.816  ككل االستبانه
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  مكان العمل الرئيسي لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك .3
 أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا ومامكان العمل الرئيسي  متغير لفحص
  .الطبيعي للتوزيع تخضعال  البيانات كون )كروسكال واالس( اختبار استخدم تم العينة

  

تأهيل (في مجال  )0.05 من قلأ Sig(أن قيمة مستوى الداللة ) 7.69(يتضح من الجدول رقم 
 المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد أنهمما يعني ) وتطوير الكوادر البشرية

أن  تبين الدراسة مجاالت لباقي بالنسبة أما. مكان العمل الرئيسي بالنسبة لهذا المجال لمتغير تعزى
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجدمما يعني أنه ال  )0.05 من كبرأ Sig(قيمة مستوى الداللة 

 ذلك الباحثة وتعزومكان العمل الرئيسي بالنسبة لهذه المجاالت  لمتغير تعزى المبحوثين استجابات
ألن الكفاءات الفلسطينية مهما اختلف مكان عملها فهي ترى ضرورة وضع خطط واستراتيجيات 
فاعلة لتحسين مستوى التنمية البشرية داخل األراضي الفلسطينية للحد من نزيف الكفاءات العلمية لما 

  .له من آثار سلبية تمتد لتطال جميع خطط التنمية المنشودة
  

 )7.69( رقم جدول

  مكان العمل الرئيسي متغير مع الثانية الرئيسية الفرضية تحليل
  ).sig( مستوى الداللة  درجات الحرية  االختبارقيمة   المجال
 934. 6 1.843  تحسين الوضع االقتصادي

 *001. 6 21.948  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 528. 6 5.126  االهتمام بالبحث العلمي

 606. 6 4.526  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 157. 6 9.304  القانونيةوتحسين األوضاع السياسية واإلدارية 

 570. 6 4.795  ككل االستبانه
  

 البشرية التنمية استراتيجيات حول المبحوثين الستجابة الرتب متوسطات) 7.70( رقم الجدول يبين
 ومن ،الرئيسي العمل مكان لمتغير تعزىوالتي  الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من لحدل الالزمة 
 الرتب متوسط كان"  البشرية الكوادر وتطوير تأهيل"  لمجال بالنسبة انه تبين االختبار نتائج خالل

 أن يعني وهذا. األخرى العمل ألماكن الرتب متوسطات من أكبر الفلسطينية الجامعات في للعاملين
 الفلسطينية، الجامعات في يعملون الذين العينة أفراد لدى أكبر كانت جالمال هذا حول الموافقة درجة
 أن يعني مما العليا العلمية المؤهالت حملة من هم الجامعات في العاملين ألن ذلك الباحثة وتعزو
 الكوادر وتطوير تأهيل في فاعلية األكثر الوسائل على غيرهم من أوسع واطالع خبرة لديهم

 نظراً التنمية خطط وضع في المساهمين من تكون قد الكفاءات هذه بعض أن إلى باإلضافة البشرية،



~ 181 ~ 
 

الالزمة لتحسين تأهيل مما يزيد من معرفتها بالوسائل  عالية خبرة من به تتمتع وما العلمية لمواقعها
  .الكوادرهذه ر وتطوي

 )7.70( رقم جدول

مكان العمل الرئيسي مع متغير الثانية الرئيسية الفرضيةمتوسطات رتب   

  المجال
  متوسطات الرتب

الجامعات 
  الفلسطينية

القطاع 
  الخاص

القطاع 
  الحكومي

المنظمات 
  األهلية

المنظمات 
  الدولية

وكالة 
  الغوث

  أخرى

 283.80 264.04 259.83 253.84 251.03 229.94 253.33  تحسين الوضع االقتصادي

 278.60 234.77 122.33 282.79 233.09 230.97 302.16  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 240.95 312.65 234.50 267.97 240.64 258.17 258.78  االهتمام بالبحث العلمي

 342.95 257.77 264.67 253.26 246.10 247.81  252.37  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 293.50 252.31 165.17 298.02 241.88 254.05  243.55تحسين األوضاع السياسية واإلدارية 

 325.95 236.35 147.17 258.35 248.43 255.11 246.26  ككل االستبانه
 

  الجنس لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك .4
 تم العينة أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما الجنس متغير لفحص
  .الطبيعي للتوزيع تخضعال  البيانات كون) مان وتني( اختبار استخدام

  

  )7.71(جدول رقم 
 تحليل الفرضية الرئيسية الثانية مع متغير الجنس

  ).sig( مستوى الداللة  االختبارقيمة   المجال

 *011. 21004.500  تحسين الوضع االقتصادي

 168. 22674.000  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 *033. 21610.500  االهتمام بالبحث العلمي

 245.  22982.000  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 198.  22811.500  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية

 *030. 21536.000  ككل االستبانه
  

تحسين (في مجالي  )0.05 من قلأ  Sig(أن قيمة مستوى الداللة ) 7.71(يتضح من الجدول رقم 
 ذات فروق توجد أنهوللمجاالت مجتمعة، مما يعني ) االهتمام بالبحث العلمي، الوضع االقتصادي
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 بالنسبة أما. الجنس بالنسبة لهذين المجالين لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة
 توجدمما يعني أنه ال  )0.05 من كبرأ Sig(أن قيمة مستوى الداللة  تبين الدراسة مجاالت لباقي
الجنس بالنسبة لهذه المجاالت  لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق

وهذه النتيجة تبدو منطقية حيث ال يوجد اختالف بين العاملين في األراضي الفلسطينية على اختالف 
جنسهم على ضرورة تحسين األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني بما يكفل لهم حياة كريمة داخل 

  . موطنه
 )7.72( رقم جدول

الجنس مع متغير الثانية الرئيسية الفرضيةمتوسطات رتب   
  متوسطات الرتب  المجال

  أنثى  ذكر
 277.41 245.12  تحسين الوضع االقتصادي

 265.04 245.12  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 272.92 242.21  االهتمام بالبحث العلمي

 262.76  245.96  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 264.03  245.50  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية

 273.47 242.00  ككل االستبانه
 

 البشرية التنمية استراتيجيات حول المبحوثين الستجابة الرتب متوسطات) 7.72( رقم الجدول يبين
 نتائج خالل ومن الجنس، لمتغير تعزىوالتي  الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من لحدل الالزمة
كانت  )االهتمام بالبحث العلمي، تحسين الوضع االقتصادي(أنه بالنسبة لمجالي  تبين االختبار

 هذه حول الموافقة درجة أن يعني وهذا. للذكور الرتب متوسطات من أكبر متوسطات الرتب لإلناث
إلى صعوبة تفكير اإلناث  ذلك الباحثة وتعزو ،من اإلناث العينة أفراد لدى أكبر كانت تجاالمال

بالهجرة سواء لتحسين الوضع المادي أو من اجل التحصيل العلمي كمحصلة للعادات والتقاليد التي 
تسود المجتمع الفلسطيني وبالتالي كانت نسبة موافقتهن على هذه المجاالت أعلى رغبة في تحقيق 

هن األفق لتحقيق العائد المادي والعلمي الذين مستويات تحسين عالية في هذه المجاالت مما يفتح ل
  .يطمحن إليه
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  العمر لمتغير تعزى المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك .5
 تم العينة أفراد استجابة في إحصائية لةدال ذات فروق توجد كانت إذا وما العمر متغير لفحص
  .الطبيعي للتوزيع تخضعال  البيانات كون )كروسكال واالس( اختبار استخدم

  

  )7.73(جدول رقم 
 تحليل الفرضية الرئيسية الثانية مع متغير العمر

  ).sig( مستوى الداللة  درجات الحرية  االختبارقيمة   المجال
 546. 3 2.128  تحسين الوضع االقتصادي

 835. 3 861.  تأهيل وتطوير الكوادر البشرية

 543. 3 2.143  االهتمام بالبحث العلمي

 853. 3 785.  إيجاد بيئة مشجعة للقطاع الخاص

 919. 3 499.  تحسين األوضاع السياسية واإلدارية والقانونية

 847. 3 809.  ككل االستبانه
  

المبحوثين استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  أنه ال) 7.73(يتضح من الجدول رقم 
لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزى لمتغير ل الالزمةالتنمية البشرية  استراتيجياتحول 
لكل مجال من مجاالت الدراسة  )0.05 من أكبر Sig(حيث أن قيمة مستوى الداللة ، العمر

ما يؤدي إلى رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية التي تنص على م ،وللمجاالت مجتمعة
 البشرية التنمية استراتيجيات حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" أنه 

وتعزو الباحثة ذلك ". العمر لمتغير تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من الحد في ودورها
متفقة على ضرورة العمل على تحسين ومعالجة  أعمارهاألن جميع الكفاءات العلمية على اختالف 

للحفاظ على رأس المال البشري من  لخلق أجواء مالئمةاألراضي الفلسطينية  داخل األوضاع
وباتت تسهل من إجراءات الضياع لصالح الدول المستقطبة والتي توفر بيئة جاذبة لهذه الكفاءات بل 

الهجرة كنوع من التشجيع والحث على المغادرة إليها، وهذا بكل األحوال ال يصب في مصلحة 
  .الفلسطينيين
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  مقدمــة
 والدراسات النظري باإلطار ربطها خالل ومن الميدانية الدراسة إليه خلصت ما ضوء في
 هجرة ظاهرة من الحد في ودورها البشرية التنمية استراتيجيات موضوعب ذات العالقة السابقة

 النتائج ألهم ملخصاً الفصل هذا يتضمن ،)غزة قطاع حالة دراسة( فلسطين في العلمية الكفاءات
 ضوء في المقترحة التوصيات أهم عرض تم ثم ومن ،الدراسة هذه خالل من إليها التوصل تم التي
  .المرجوة األهداف تحقيق اجل من الضعف نقاط معالجة تعمل على والتي النتائج

  

  جـــائــالنت
  المهاجرون والتفكير بالعودة

من الكفاءات المهاجرة أنهم يفكرون بالعودة لألراضي الفلسطينية، وبرغم أن ) %75(صرح   −
إال أنهم دائمو التفكير بالعودة إلى أرض الوطن  الهدف من هجرتهم حققواقد هم من) 46.2%(

 ).%55.8(وذلك ألسباب في األساس وطنية بنسبة 

تفكر بالعودة لألراضي الفلسطينية، وكانت أهم الدوافع التي قد  من الكفاءات المهاجرة ال) 25%( −
، تحسن في )%23.1(حدوث استقرار سياسي بنسبة : تؤثر باإليجاب في قرار العودة كالتالي

، تحسن النظم اإلدارية في المؤسسات الفلسطينية )%17.3(الوضع االقتصادي الداخلي بنسبة 
 ).%5.8(تطور البحث العلمي في المؤسسات الفلسطينية بنسبة و) %13.5(ة بنسب

 

  التفكير في الهجرة دوافعه وأسبابه

منهم ) %36.2(من الكفاءات في الداخل بتفكيرهم بالهجرة الدائمة، فيما يفكر ) %11.2(صرح  −
 .بالهجرة المؤقتة ألغراض الدراسة أو العمل لفترة محددة

بأن هذه األرض  يرغبون بالهجرة ذلك لقناعاتهم الدينية المبحوثين الذين المن ) %37(عزى  −
 .أرض مباركة وأرض رباط وكان هذا هو الدافع األقوى

التطور العلمي في مجال يرغبون بالهجرة من أجل  كفاءات في الداخلمن ال) 31.6%(  −
، الوضع )%27.8(ة تحسين الوضع المادي بنسب: على الترتيبالتخصص بالدرجة األولى يليه 
، الرغبة في الحصول على جواز سفر أو إقامة دائمة )%14(السياسي واألمني المحلي بنسبة 

 .)%12.6(في بلد آخر بنسبة 
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  النتائج حول مجاالت الدراسة

 لتحسين استراتيجيات لوضع الحاجة حول تقاربت آراء الكفاءات في الداخل مع الكفاءات المهاجرة
 النتائج كانتو علميةال الكفاءات هجرة من للحد الفلسطينية األراضي في البشرية التنمية مستوى
 :كالتالي

 األراضي في البشرية التنمية مستوى لتحسين استراتيجيات وضع نحو التوجه يؤثر -1
 وذلك الفلسطينية، العلمية الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً الفلسطينية

 البشرية، الكوادر وتطوير تأهيل االقتصادي، الوضع تحسين( التالية المجاالت من مجال لكل
 السياسية األوضاع تحسين الخاص، للقطاع مشجعة بيئة إيجاد العلمي، بالبحث االهتمام
 :التالي النحو على) والقانونية واإلدارية

 

 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً االقتصادي الوضع تحسين نحو التوجه يؤثر −
الزم ال الوسائل على عالية موافقة درجة العينة أفراد أبدى حيث. الفلسطينية العلمية الكفاءات
، وبلغت نسبة الموافقة على هذه الوسائل العلمية للكفاءات االقتصادي الوضع لتحسين استخدامها

موافقة  قيم أعلى وكانت. للكفاءات في الداخل) %81.00(للكفاءات المهاجرة و) 81.15%(
تحسين  تصحيح هيكل القوى العاملة الحالي بما يحد من ظاهرة البطالة، :الوسائل التالية لصالح

الدخل ليتناسب مع مستوى المعيشة في األراضي الفلسطينية ومع مهارات وقدرات العنصر 
 العمل، سوق الحتياجات وفقاً العاملة القوى تخطيط المادية، العمل بيئة ظروف تحسين ،البشري
 .اإلبداعية واألفكار الصغيرة المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق وتأسيس

 

 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً البشرية الكوادر وتطوير تأهيل نحو التوجه يؤثر −
الزم ال الوسائل على عالية موافقة درجة العينة أفراد أبدى حيث. الفلسطينية العلمية الكفاءات
، وبلغت نسبة الموافقة على هذه البشرية الكوادر وتطوير تأهيل عملية لتحسين استخدامها
 قيم أعلى وكانت. للكفاءات في الداخل) %79.89(للكفاءات المهاجرة و) %79.52(الوسائل 
 وتوفير الدراسية المنح تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني: التالية الوسائل لصالحموافقة 
 التنموية الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم التخرج، بعد لهم عمل فرص

فتح مكتب خاص لمتابعة الخريجين بحيث تتوفر  العمل، سوق ومتطلبات االقتصادية والتوجهات
 بشكل األكاديمية البرامج مراجعة وضرورةقاعدة بيانات عن الخريجين واحتياجاتهم التدريبية، 

 .واالقتصادية العلمية المستجدات ضوء في دوري
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 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً العلمي بالبحث االهتمام نحو التوجه يؤثر −
 الزم استخدامهاال الوسائل على عالية موافقة درجة العينة أفراد أبدى حيث. الفلسطينية العلمية
 )%84.62(، وبلغت نسبة الموافقة على هذه الوسائل العلمي بالبحث االهتمام عملية لتحسين

 الوسائل لصالحموافقة  قيم أعلى وكانت .للكفاءات في الداخل) %82.17(للكفاءات المهاجرة و
استخدام تكنولوجيا  العلمي، البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة: التالية

والتطوير واالبتكار والربط بين الجامعات ألغراض المعلومات واالتصاالت في نشاطات البحث 
 وتشجيع اإلعارة فرص توفير والنشر، والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع البحث العلمي،

 القوانين سن وضرورة ،فلسطين خارج الجامعات مع الخبرات لتبادل العلمية الزيارات
 .الفكرية الملكية حقوق على تحافظ التي والتشريعات

 

 الكفاءات هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد يؤثر −
 الزم استخدامهاال الوسائل على عالية موافقة درجة العينة أفراد أبدى حيث. الفلسطينية العلمية
، وبلغت نسبة الموافقة الفلسطينية األراضي في الخاص للقطاع مشجعة بيئة إيجاد عملية لتحسين

 وكانت .للكفاءات في الداخل) %80.00(للكفاءات المهاجرة و )%83.37(على هذه الوسائل 
 لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل: التالية الوسائل لصالح موافقة قيم أعلى

 جديدة صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق تطوير األموال، رؤوس واستقطاب
 أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد الضريبية، والتسهيالت التشجيعية الحوافز تقديم متطورة،
تحقيق التنسيق والتكامل بين الحكومة والمجتمع ، ووالخاص العام القطاعين بين والتعاون التكامل

 .تالمدني والقطاع الخاص من خالل التشاور المستمر وتحديد األدوار والمسئوليا
 

 هجرة من الحد في إحصائية داللة ذو تأثيراً والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع تحسين يؤثر −
الزم ال الوسائل على عالية موافقة درجة العينة أفراد أبدى حيث .الفلسطينية العلمية الكفاءات
وبلغت نسبة  .الفلسطينية األراضي في والقانونية واإلدارية السياسية األوضاع لتحسين استخدامها

 .للكفاءات في الداخل) %81.87(للكفاءات المهاجرة و %)86.25(الموافقة على هذه الوسائل 
 توفير يكفل بما والسياسي األمني الوضع معالجة: التالية الوسائل لصالح موافقة قيم أعلى وكانت
 الوظائف في التعيين يكون بحيث والمحسوبية والرشوة الفساد على القضاء واالستقرار، األمن
تقدير الكفاءات العلمية وزيادة الثقة  ،إطالق الحريات واحترام حقوق المواطن الكفاءة، حسب

 .تين والقيود واإلجراءات الحكوميةبدورها الهام في عمليات التنمية، تخفيف الرو
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 :العينة ألفراد الشخصية بالخصائص يتعلق فيما -2
 

 حول الكفاءات في الخارج استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الأظهرت النتائج أنه  −
 تعزى الفلسطينية العلمية الكفاءات هجرة من لحدل الالزمة البشرية التنمية استراتيجيات
 ألن ذلك ويعزى ،)الجنس الرئيسي، العمل مكان العلمي، التخصص العلمي، المؤهل( لمتغيرات
 تؤمن وجنسها عملها وأماكن العلمية وتخصصاتها مؤهالتها اختالف على العلمية الكفاءات
 مالئمة أجواء لخلق الفلسطينية األراضي داخل الحياة مستويات وتحسين الجهود توحيد بضرورة
 تحويل على وتعمل إليه التطلع يمكن ما آخر الهجرة وتجعل الفلسطيني الشعب طموحات تحقق
 دول في العطاء من بدالً ووطنهم أرضهم في للبناء الكفاءات أصحاب من الفلسطينيين طموح
 في العمر لمتغير تعزىالمبحوثين  استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد بينما .المهجر
 فئة لصالح الفروق هذه وكانت ،)العلمي بالبحث االهتمام االقتصادي، الوضع تحسين( مجالي

 40 من أقل 30( فئة ولصالح ،)االقتصادي الوضع تحسين( مجال في) سنة 50 من أقل 40(
 ).العلمي بالبحث االهتمام( لمجال) سنة

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الكفاءات في الداخل حول  بينت النتائج أنه ال −
لحد من هجرة الكفاءات العلمية الفلسطينية تعزى لمتغيرات ل الالزمةالتنمية البشرية  استراتيجيات

ويعزى ذلك ألن الكفاءات العلمية على اختالف  ،)ل العلمي، التخصص العلمي، العمرالمؤه(
مؤهالتها وتخصصاتها العلمية وفئاتها العمرية ترى ضرورة وضع خطط واستراتيجيات فاعلة 
لتحسين األوضاع داخل األراضي الفلسطينية للحد من نزيف الكفاءات العلمية حيث أن استمرار 

م قليلة قادمة يعني إفراغ البالد من حملة الشهادات الجامعية والكفاءات وهم هذه الظاهرة ألعوا
الفئة التي يعتمد عليها في تأسيس نظام تعليمي واجتماعي وسياسي مستقبلي  يحقق للفلسطينيين 

في . حث العالم على اإلقرار بهذا الحق الذي ال رجوع عنهيتطلعاتهم في بناء دولتهم المستقلة و
تعزى لمتغير مكان العمل  المبحوثينروق ذات داللة إحصائية بين استجابات توجد فحين 

وكانت هذه الفروق لصالح العاملين في  )تأهيل وتطوير الكوادر البشرية(الرئيسي في مجال 
تعزى  المبحوثينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات كما  الجامعات الفلسطينية،
وكانت هذه  )تصادي، االهتمام بالبحث العلميتحسين الوضع االق(مجالي  لمتغير الجنس في

 .الفروق لصالح اإلناث
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  التوصيــــات

المقترحات وبعض التوصيات من بمجموعة الباحثة توصي إليها التوصل تم التي النتائج على بناء 
 تحسين مجال في الحالية والسياسات للخطط أنجع توظيف في تسهم نأ يمكن التي والتوجيهات
 العلمية الكفاءات هجرة لظاهرة السلبية اآلثار من الحد نحو السير إطار في البشرية، التنمية مستوى
 وهنا. المحلية التنمية عملية في المهاجرة الكفاءات من االستفادة على والعمل الفلسطيني المجتمع في

 والحياة الجيدة والظروف العلمي والبحث العمل إغراءات نأ وهي هامة نقطة على التنويه وجب
 ظل في لكفاءاتنا مستقطبة وستبقى فيها التحكم يمكن وال مستمرة ستبقى المتقدمة الدول في المستقرة
 والقوى الداخلية العوامل استدراك على العمل من البد لذلك الفلسطينية األراضي وضع خصوصية
 تساهم قد والتي بها المتعلقة الثغرات لسد المؤدية السبل في والبحث الكفاءات هذه دفع في المؤثرة
  .مستقبالً الظاهرة هذه من الحد في

  

  القرار لصناع موجهة توصيات
 

 الدولة مسؤولية هي الخصوص، وجه على الكفاءات وهجرة عام، بشكل الهجرة مسؤولية إن
 وفي ،هجرتها من للحد الكفاءات لهذه المواتية البيئة تطوير على العمل واجبها من التي ومؤسساتها

 :على العمل وجب المجال هذا

 شأنها من التي المواتية والصحية والتعليمية واالجتماعية االقتصادية البيئة خلق إلى السعي −
 والديمقراطية الحرية قيم تعزيزتشجيع الكفاءات العلمية على العمل في بلدها مع ضرورة 

  .والمساواة
 مادية حوافز وتقديم العلمية، للكفاءات تمنح التي والرواتب األجور سلم في جذرياً النظر إعادة −

 الكفاءات ذوي من البارزين لمكافأة لألجور العليا الحدود ورفع العلمي، والنتاج بالبحث ترتبط
  .التشجيعية الحوافز وتقديم

 بحيث التنمية مسيرة في تحتله نأ يجب الذي والدور المحلية الجامعات هوية تحديد على العمل −
 يخرج مصدراً الجامعات تصبح بحيث األداء، ونوعية المطروحة البرامج على ذلك ينعكس
 .العمل سوق يتطلبها التي والنوعية بالكم الكفاءات

 .الشاملة التنمية باحتياجات وربطهما العلمي والبحث العالي التعليم تخطيط على التأكيد −

 إلى بالعودة الطلبة بإلزام مشروطة تكون بحيث المتفوقين للطلبة المقدمة للمنح الدقيق التخطيط −
  .تعلموها التي خبراتهم من واإلفادة للعمل وطنهم
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من  العليا الدراسات برامج وتطوير ودعم ،العلمي البحث لمجاالت خاصة ميزانية تخصيص −
 دول في يعملون وآخرين فلسطينيين جامعات أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق خالل إقامة

 الجامعات في العلمي البحث في والمشاركة وللتدريس محددة، زمنية لفترات للعمل أخرى
 .الفلسطينية

 عن عملية التعلم منها في واالستفادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شبكات وتطوير تحديث −
 سيدر مما الداخلوالكفاءات في  المهاجرة العلمية الكفاءات مابين االرتباط عملية يسهل مما بعد،
 .المنشأ بلد في التعليم ساليبأ تطوير يخدم وعلمياً معرفياً دخالً

 الكفاءات الجتذاب الوطن في علمية ومراكز مشروعات إلقامة اليونسكو منظمة مع التعاون −
  .وأنشطتها أعمالها في المباشر واإلسهام المراكز هذه على لإلشراف المهاجرة

 األدوار وتحديد المستمر التشاور خالل من والخاص العام القطاعين بين والتكامل التنسيق تحقيق −
  .الفلسطينية للكفاءات تشغيل فرص وخلق عمل سوق بناء على للعمل والمسئوليات

 القوانين استحداث ثم ومن واالستقرار، مناأل توفير حق يكفل بما السياسية النظم تشكيل إعادة −
  .والتوظيف الرسمية المعامالت في الشفافية واعتماد ،وتطويرها

 المهاجرين بشؤون مختصة وزارة هناك تكون بحيث الكفاءات هجرة بظاهرة أكبر اهتمام إيالء −
 حرية مبدأ مع يتعارض ال بما الهجرة عملية تنظم قوانين سن ضرورة مع ،ومتابعتهم لخارجل

 لهجرة نتيجة ستهدر التي االجتماعية المصالح على تقدير اقل على تحافظ ولكنها واالنتقال التعلم
  .المجتمع من الفئة هذه

 بوضع ذلك يساهم بحيث المهاجرة بالكفاءات المتعلقة اإلحصائية الدراسات بتطوير االهتمام −
 .المستقبلية الخطط ببعض التنبؤ أثناء عليها االعتماد يمكن مؤشرات

 عبر للهجرة، اإليجابية اآلثار أهم من تعتبر والتي للمهاجرين، المالية التحويالت من االستفادة −
 إضافة والريادية، الصغيرة المشاريع في وتحديداً التكنولوجيا، مجال في االستثمارات من مزيد
  .المصرفي النظام يقدمها التي المصرفية الخدمات تطوير إلى

  

  توصيات موجهة إلى السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية

 المتواجدة الفلسطينية والممثليات والقنصليات السفارات من كل تلعبه أن يجب الذي المهم الدور إن
  :خالل من المهاجرة الفلسطينية الكفاءات بمتابعة القيام هو الخارج في

  .آلت إليه أوضاع بالدهم من تقدم بما وتعريفهم هجرتهم بعد بالكفاءات االتصال دعم −
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 ومواقعها حجمها على التعرف بهدف المهاجرة الفلسطينية الكفاءات ألعداد شامل مسح إجراء −
 .عملها وظروف وارتباطاتها هااختصاص وميادين

 خسائر باعتبارها الوطني النسيج عن بترها وعدم المهاجرة الكفاءات مع والمستمر الدائم التعاون −
 .استرجاعها يصعب معدومة

 سواء خبراتهم من واالستفادة مساعدتهم وطلب المهاجرة، للكفاءات مؤتمرات بتنظيم االستمرار −
 .المشروعات تنفيذ في المشاركة أو التكنولوجيا نقل ميادين في

  

  الفلسطينية والتجمعات الجاليات إلى موجهة توصيات

 وتعزيز الفلسطينيين تجميع في مهماً دوراً الخارج في ةينوالتجمعات الفلسطي الجاليات تلعب
  :وذلك من خالل الوطن بأرض ارتباطهم

 .للوطن الحنين مشاعر ويثير التعاون روح ينمي مما ورعايتها الكفاءات بهذه المستمر االتصال −

 بلدانهم بمشاكل يشعرهم موضوعيا إعالماً المهاجرة للكفاءات يقدم موضوعي إعالمي جهد −
 .لهم المنتظر وبالدور

 في زمالئهم مع لقائهم وتسهيل تخصصهم مجاالت في علمية محاضرات إللقاء دعوتهم −
 .بلدهم في والجامعات البحث مراكز فيو التخصص

، وتعزيز ارتباطهم ومعنوية مادية رعاية والتدريب، والدراسة للبحث المبتعثين رعاية تكثيف −
 .بأرض الوطن وتشجيعهم على العودة وإفادة بلدهم بالخبرات التي تعلموها

 

 مستقبلية لدراسات مقترحات

 :التالية المستقبلية الدراسات تقترح إليها توصلت التي والنتائج الباحثة دراسة ضوء في

 .التنمية على وانعكاساتها الفلسطينية الكفاءات هجرة .1

 .الفلسطينية األراضي في التنمية على وأثرها المهاجرة للكفاءات المالية التحويالت .2

 .الفلسطينية األراضي في البشرية التنمية مستويات على وانعكاساتها الطبية الكفاءات هجرة .3

 .الفلسطينية األراضي في الشاملة التنمية عملية في ودورها المهاجرة العلمية الكفاءات .4
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  بأسماء المحكمين قائمة 
  التخصص  مكان العمل  اسم المحكم  .م
  إقتصاد وعلوم سياسية  سلطة النقد الفلسطينية  سيف الدين عودة. د  1
  قتصادإ  الجامعة اإلسالمية   خليل النمروطي. د  2
  إحصاء  الجامعة اإلسالمية  سمير صافي. د  3
  محاسبة  الجامعة اإلسالمية  ماهر درغام. د  4
  إقتصاد  الجامعة اإلسالمية  محمد مقداد. د  5
  إدارة أعمال  الجامعة اإلسالمية  يوسف بحر. د  6
  إدارة أعمال  الجامعة اإلسالمية  وسيم الهبيل. د  7
  إدارة أعمال  اإلسالميةالجامعة   سامي أبو الروس. د  8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1(ملحق رقم   
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  استمارة استبانة

 فلسطني يف العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة من احلد يف ودورها البشرية التنمية استراتيجيات حول
  )غزة قطاع حالة دراسة(

  ............ ............ة/ت الفاضل/األخ

 ...وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 املنشودة، األهداف لتحقيق به والوصول الفلسطيين اتمع تنمية عملية يف الفلسطينية الكفاءات تلعبه الذي البارز للدور نظراً
 من احلد ميكنها اليت والوسائل الفلسطينية الكفاءات هجرة ظاهرة حول آراءكم على للتعرف ميدانية دراسة بعمل الباحثة قامت
  .بغزة اإلسالمية اجلامعة من األعمال إدارة يف املاجستري درجة لنيل استكماالً وذلك الظاهرة، هذه

خربة  أهل كونكم املطلوبة، املعلومات إىل للوصول مصدر خري وأنكم القائم، بالوضع معرفة األكثر بأنكم العميق وإلمياننا
 لتعبئة إليكم توجهنا لذا تطوره، و اتمع ختدم اليت العلمية األحباث ملؤازرة الدائمني واالستعداد االهتمام بكم ونعهد واختصاص،

  .قبلكم من املطلق التعاون جند أن أمل وكلنا هستباناال هذه

 ملوضوع النتائج أفضل إىل الوصول إىل  -  شك بدون - سيؤدي  وموضوعية بدقة الكافية املعلومات تقدمي على حرصكم إن
  .اهللا الفلسطيين بإذن اتمع شرائح على كافة واخلري بالنفع سيعود الدراسة، مما

 يتم ال حيث التامة، السرية فيها ويراعى فقط العلمي البحث ألغراض تستخدم منكم عليها احلصول يتم اليت البيانات: مالحظة
  .النتائج عن احلديث عند شخصباسم أي  التصريح

  تعاونكم،،، حسن لكم شاكرين

  والتقدير،،، االحترام فائق قبولب وتفضلوا

 الباحثة                          

  فوجو ميسون

غزة –اجلامعة اإلسالمية   

 عمادة الدراسات العليا

ارةـــلية التجـك  

مالـم إدارة أعـقس  

)2(ملحق رقم   

 استبانة الكفاءات في الخارج
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  األراضي الفلسطينية خارجأسئلة موجهة للكفاءات املوجودة  :اجلزء األول
  

  

   البيانات الشخصية
Q1 المؤهل العلمي  o                بكالوريوسo                     ماجستيرo دكتوراه  

Q2  طبيب، مهندس، (التخصص العلمي
  ...........................................................  )الخ....محامي، 

Q3 مكان العمل الرئيسي  
o                  الجامعاتo              القطاع الخاصo  القطاع الحكومي  
o           المنظمات األهليةo  غير ذلك حدد.................................  

  

Q4 الجنس  o                        ذكرo أنثى  

Q5  العمر  
  

o  30أقل من                o 30 –  40أقل من  
o 40 –  50أقل من         o 50  فأكثر  

Q6  الحالة االجتماعية  o عزباء          /أعزبo ة          /متزوجo ة      /مطلق  o ة/أرمل  

Q7  سنة الحصول على آخر مؤهل
  ..................  علمي

Q8  البلد الذي حصلت منه على آخر
  ..................  مؤهل علمي

Q9 سنة................   ما المدة التي قضيتها الستالم عمل؟  
Q10 عدد سنوات الخبرة    o1-3   سنةo 4-7    سنةo 8 -10   سنةo11-15   سنةo 16 سنة فأكثر  
Q11 ًالدولة التي تقيم فيها حاليا  .............................  
Q12 ًما هي الجنسية التي تحملها حاليا  .............................  

Q13  السنوات التي قضيتها ما هي عدد
  سنة.................   في بلد المهجر؟

Q14  هل تقوم بعمل زيارات لألراضي
  ال oنعم                    o  الفلسطينية؟

Q15 
  "نعم"إذا كانت إجابة السؤال السابق 

في المتوسط كل كم سنة تقوم 
  بزيارة األراضي الفلسطينية؟

 سنة................ 

Q16 

تتابع األخبار والتطورات في هل 
األراضي الفلسطينية خالل إقامتك 

من خالل االنترنت، (في بلد المهجر 
  )التلفزيون، األقارب واألصدقاء

o                    نعمo ال 
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  اهلجرةاختاذك لقرار  أسباب حول معلومات
Q17  هل تملك حق اإلقامة الدائمة في

  ال oنعم                    o  ؟)هوية(األراضي الفلسطينية 

Q18  كيف تصف وضعك االقتصادي
  فلسطينأثناء وجودك في 

o                        ممتازo  يكفي لسد الحاجات األساسية(جيد(  
o                      جيد جداo  ال يكفي لسد الحاجات األساسية(سيء(  

Q19 
إذا كنت قد حصلت على عمل أثناء 

 األراضي الفلسطينيةوجودك داخل 
  فهل واجهت صعوبات أثناء عملك؟

o                    نعمo لم أحصل على عمل        ال 

Q20 

" نعم"إذا كانت إجابة السؤال السابق 
  ما هي هذه الصعوبات؟

  )صعوبة يمكنك اختيار أكثر من(

o صعوبة إيجاد عمل يناسب تخصصك العلمي  
o عدم تالؤم الوظيفة التي كنت تعمل بها مع مؤهالتك العلمية  
o صعوبات إدارية تتعلق بالعالقة مع اإلدارة في العمل السابق  
o عدم كفاية العائد المادي  
o عدم توفر األمان الوظيفي  
o الفساد اإلداري والمحسوبية والواسطة   o  غير ذلك، حدد................... 

Q21 
أنت أو أحد أفراد هل تعرضت 

أسرتك لمضايقات مباشرة من قبل 
  قوات االحتالل اإلسرائيلي؟

  

o                    نعمo ال  

Q22 
" نعم"إذا كانت إجابة السؤال السابق 

اختر نوع المضايقة التي تعرضت 
  )يمكنك اختيار أكثر من خيار(لها 

o            ضرر جسديo          مصادرة أراضيoاعتقال  
o          تجريف أراضيo  هدم منازل  

  .............................................................غير ذلك حدد 

Q23 
خالل وجودك في بلد المهجر، هل 
حققت الهدف الذي سعيت لتحقيقه 

  عبر قرار الهجرة؟

  

o                    نعمo ال                o إلى حد ما  

Q24 بتحويل أي مبالغ مالية إلى  هل قمت
  ال oنعم                    o  عائلتك في األراضي الفلسطينية؟

Q25 

" نعم"إذا كانت إجابة السؤال السابق 
  كيف تم استخدام هذه التحويالت؟

  )يمكنك اختيار أكثر من خيار(

o شراء االحتياجات اليومية لألسرة  
o المساهمة في سداد ديون عائلية  
o االستثمار في األعمال الزراعية  
o االدخار في البنوك الفلسطينية  
o  منزل/ شراء األراضي  
o االستثمار في عمل صناعي  
o االستثمار في نشاط تجاري  
o المساهمة في تعليم أفراد األسرة  
o غير ذلك، حدد........................................................... 
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Q26 
في العودة إلى األراضي هل تفكر 
  ال oنعم                    o  الفلسطينية؟

  Q28 لسؤالل انتقل" ال"وإذا كانت اإلجابة  Q27لسؤالل انتقل" نعم"إذا كانت إجابة السؤال السابق 

Q27 
  ما هي األسباب التي تدفعك للعودة؟ 

  )سببيمكنك اختيار أكثر من (

o دوافع وطنية  
o أسباب اقتصادية  
o ارتباطات عائلية واجتماعية  
o  أكاديمية ، مهنية(التزامات(  
o  هذه األرض أرض رباط(دوافع دينية(  
o  غير ذلك، حدد............................................. 

Q28 

ما هي الدوافع التي يمكن أن تؤثر 
إيجاباً في قرار عودتك إلى أرض 

  الوطن؟

  )دافعيمكنك اختيار أكثر من (

o حدوث استقرار سياسي  
o تحسن في الوضع االقتصادي الداخلي  
o تحسن النظم اإلدارية في المؤسسات الفلسطينية  
o تطور البحث العلمي في المؤسسات الفلسطينية  
o  غير ذلك، حدد...............................................................  

  

  يرجى االنتقال للجزء الثاين هستباناالانتهى اجلزء األول من 
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يف األراضي الفلسطينية،  جمموعة من الوسائل املستخدمة يف حتسني مستوى التنمية البشرية فيما يلي :اجلزء الثاين
حسب معرفتك السابقة يف الوضع داخل قطاع غزة إىل أي مدى تعتقد أننا حباجة إىل التحسني يف كل وسيلة من 

  .وتشجيع عودا إىل أرض الوطن للحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية الوسائل التالية

 على ذلك دل) 10( من اإلجابة اقتربت كلما أنه العلم مع التالية الفقرات من فقرة لكل) 10-1( من تناسبك اليت الدرجة ضع
  للتحسني حاجة يوجد ال أنه على ذلك دل) 1( من الدرجة اقتربت وكلما الكامل للتحسني حباجة أننا

  الدرجة  حتسني الوضع االقتصادي
1 -10  

    ومع مهارات وقدرات العنصر البشري تحسين الدخل ليتناسب مع مستوى المعيشة في األراضي الفلسطينية   1
    العمل سوق وفقاً الحتياجات العاملة القوى تخطيط  2
    البطالة ظاهرة يحد من بما العاملة الحالي القوى هيكل تصحيح  3
     العمل والتعاقد تعديل قوانين  4

     المادية العمل بيئة ظروف تحسين  5

    األجل طويل اإلقراض وتحسين شروطاالستثمارية  القروض لتسهيل وتحفيزها المصارف دور تفعيل  6

    عمل فرص لخلق تسعى التي اإلنتاجية بالمشاريع االهتمام إلى اإلغاثية الخيرية الجمعيات توجيه  7

    اإلبداعية واألفكار الصغيرة المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق تأسيس  8

   البشرية الكوادر تأهيل وتطوير
    رفع الموازنة للجامعات ومعاهد التعليم العالي  1
    العمل سوق ومتطلبات االقتصادية التنموية والتوجهات الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم  2

3  
 الفترة بين لها المجتمع حاجة وقياس المختلفة العالي التعليم مخرجات لتقييم المناسبة والمعايير األسس وضع

    واألخرى

    العلمية واالقتصادية المستجدات ضوء في بشكل دوري األكاديمية البرامج مراجعة  4

5  
 في محددة للتدريس زمنية لفترات البالد وخارج داخل من جامعات أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة

    الفلسطينية الجامعات

    العالي التعليم لمؤسسات األكاديمية الخطط وضع في الخاص القطاع مشاركة أهمية على التأكيد  6
    والتدريب التعليم في االستثمار على الخاص القطاع لتشجيع الالزمة الحوافز تقديم  7
    احتياجات القطاع الخاص تخرجهم ووفق قبل الطلبة لتدريب الخاص القطاع مع ثنائية اتفاقات عقد  8
    التدريبية واحتياجاتهم الخريجين عن بيانات قاعدة تتوفر بحيث الخريجين لمتابعة خاص مكتب فتح  9
   التخرج بعد لهم عمل فرص وتوفير الدراسية المنح تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني  10

  العلمي بالبحث االهتمام
    العلمي البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة  1

2  
واالبتكار والربط بين الجامعات  والتطوير البحث نشاطات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام

 ألغراض البحث العلمي
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   والنشر  والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع  3
   العلمية الكفاءات العلمي والتنسيق معها لخدمة البحث مراكز مختلف مع التعاون اتفاقيات اقتراح  4
   الوطنية العلمي البحث برامج بين التنسيق مستوى رفع  5
    توفير فرص اإلعارة وتشجيع الزيارات العلمية لتبادل الخبرات مع الجامعات خارج فلسطين  6
    اإلحصائية لتحليل األبحاث والنتائج لخدمة أغراض البحث العلميتوفير المكتبات والمراجع والمراكز   7
    إتاحة الفرصة لحضور المؤتمرات العلمية المتخصصة وتغطية نفقات السفر واإلقامة  8
    ربط أنظمة الترقيات والحوافز بالكفاءة العلمية والتميز في البحث العلمي  9
    حقوق الملكية الفكريةسن القوانين والتشريعات التي تحافظ على   10

  اخلاص للقطاع مشجعة بيئة إجياد
    األموال رؤوس واستقطاب لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل  1
     متطورة جديدة صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق تطوير  2
    المالية والخدمات االستثمار وتمويل اإلقراض نظم تحسين  3
    االقتصادي التطوير دوره في االقتصادية وتفعيل القرارات اتخاذ الخاص في مشاركة القطاع  4

5  
 تحديد و المستمر التشاور خالل من الخاص القطاع و المدني المجتمع و الحكومة بين التكامل و التنسيق تحقيق
    والمسئوليات األدوار

   والخاص العام القطاعين بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد  6
   الضريبية والتسهيالت التشجيعية الحوافز تقديم  7

8  
 التقني والتطوير العلمي والبحث كالتعليم المختلفة التنموية القطاعات لتطال الخاص القطاع استثمار قاعدة تنويع

    والزراعي والصناعي

    مؤهلة بكوادر للخاص القطاع لدعم رافداً تكون التي التخصصية األعمال حاضنات ودعم إنشاء  9

  واإلدارية والقانونية السياسية حتسني األوضاع
    واالستقرار األمن توفير يكفل والسياسي بما األمني الوضع معالجة  1
     الحكومية واإلجراءات والقيود الروتين تخفيف  2
    الكفاءة حسب الوظائف في التعيينبحيث يكون  المحسوبية و الرشوة و الفساد على القضاء  3
    تقدير الكفاءات العلمية وزيادة الثقة بدورها الهام في عمليات التنمية  4
     المواطن حقوق الحريات واحترام إطالق  5
    التنمیة عملية تمويل في المصارف دور لتعزيز الالزم القانوني اإلطار تطوير  6
   العالمية والتغيرات والمستجدات الظروف لتناسب االستثمار تشجيع قوانين وتحديث تطوير  7

 
 متت حبمد اهللا

 شكراً حلسن تعاونكم
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  استمارة استبانة

 فلسطني يف العلمية الكفاءات هجرة ظاهرة من احلد يف ودورها البشرية التنمية استراتيجيات حول
  )غزة قطاع حالة دراسة(

 

  ............ ............ة/ت الفاضل/األخ

 ...وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 املنشودة، األهداف لتحقيق به والوصول الفلسطيين اتمع تنمية عملية يف الفلسطينية الكفاءات تلعبه الذي البارز للدور نظراً
 من احلد ميكنها اليت والوسائل الفلسطينية الكفاءات هجرة ظاهرة حول آراءكم على للتعرف ميدانية دراسة بعمل الباحثة قامت
  .بغزة اإلسالمية اجلامعة من األعمال إدارة يف املاجستري درجة لنيل استكماالً وذلك الظاهرة، هذه

خربة  أهل كونكم املطلوبة، املعلومات إىل للوصول مصدر خري وأنكم القائم، بالوضع معرفة األكثر بأنكم العميق وإلمياننا
 لتعبئة إليكم توجهنا لذا تطوره، و اتمع ختدم اليت العلمية األحباث ملؤازرة الدائمني واالستعداد االهتمام بكم ونعهد واختصاص،

  .قبلكم من املطلق التعاون جند أن أمل وكلنا هستباناال هذه

 ملوضوع النتائج أفضل إىل الوصول إىل  -  شك بدون - سيؤدي  وموضوعية بدقة الكافية املعلومات تقدمي على حرصكم إن
  .اهللا الفلسطيين بإذن اتمع شرائح على كافة واخلري بالنفع سيعود الدراسة، مما

 يتم ال حيث التامة، السرية فيها ويراعى فقط العلمي البحث ألغراض تستخدم منكم عليها احلصول يتم اليت البيانات: مالحظة
  .النتائج عن احلديث عند شخصباسم أي  التصريح

  تعاونكم،،، حسن لكم شاكرين

  والتقدير،،، االحترام فائق قبولب وتفضلوا

 الباحثة                         

  فوجو ميسون  

غزة –اجلامعة اإلسالمية   

 عمادة الدراسات العليا

ارةـــلية التجـك  

مالـم إدارة أعـقس  

)3(ملحق رقم   
 استبانة الكفاءات في الداخل
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  داخل األراضي الفلسطينيةأسئلة موجهة للكفاءات املوجودة  :اجلزء األول
  

 

   البيانات الشخصية
Q1 المؤهل العلمي  o                بكالوريوسo                     ماجستيرo دكتوراه  

Q2  
طبيب، مهندس، (التخصص العلمي 

  ........................................................  )الخ....محامي، 

Q3  مكان العمل الرئيسي  
o  الفلسطينية   الجامعات    o              القطاع الخاصo  القطاع الحكومي  
o           المنظمات األهليةo حدد  ،غير ذلك.................................  

  

Q4  الجنس  o                        ذكرo أنثى  

Q5   العمر  
  

o  30أقل من                o 30 –  40أقل من  
o 40 –  50أقل من         o 50  فأكثر  

Q6   الحالة االجتماعية  o عزباء          /أعزبo ة          /متزوجo ة      /مطلق  o ة/أرمل  

Q7  
سنة الحصول على آخر مؤهل 

  ..................  علمي

Q8  
البلد الذي حصلت منه على آخر 

  ..................  مؤهل علمي

Q9  سنة................   قضيتها الستالم عمل؟ما المدة التي  

Q10 عدد سنوات الخبرة    o1-3   سنةo 4-7    سنةo 8 -10   سنةo11-15   سنةo 16 سنة فأكثر  

  معلومات متعلقة باختاذ قرار اهلجرة

Q11  
في  الدائمة هل تملك حق اإلقامة

  ال oنعم                    o  ؟ )هوية(األراضي الفلسطينية 

Q12  
كيف تصف وضعك االقتصادي 

  الحالي في األراضي الفلسطينية
o                        ممتازo  يكفي لسد الحاجات األساسية(جيد(  
o                      جيد جداo  ال يكفي لسد الحاجات األساسية(سيء(  

Q13  
هل تعرضت أنت أو أحد أفراد 
أسرتك لمضايقات مباشرة من قبل 

  االحتالل اإلسرائيلي؟قوات 

  

o                    نعمo ال  

Q14 
" نعم"إذا كانت إجابة السؤال السابق 

اختر نوع المضايقة التي تعرضت 
  )يمكنك اختيار أكثر من خيار(لها 

o            ضرر جسديo          مصادرة أراضيoاعتقال  
o          تجريف أراضيo  هدم منازل  

  .............................................................غير ذلك حدد 
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Q15  
هل تفكر أو لديك الرغبة في الهجرة 
اآلن أو في المستقبل إذا توفرت 

  الفرصة؟ 

o نعم، هجرة دائمة  
o محددة لفترة العمل أو الدراسة ألغراض( ، هجرة مؤقتةنعم(  
oال  

   Q17،Q18لألسئلة  انتقل" نعم" وإذا كانت اإلجابة Q16انتقل للسؤال رقم " ال"إذا كانت إجابة السؤال السابق 

Q16  

  
ما هي األسباب التي ال تدفعك إلى 

  التفكير بالهجرة إلى الخارج؟ 
  

  )يمكنك اختيار أكثر من سبب(
  
  

o من أجل البقاء مع العائلة  
o الراحة في العيش داخل المجتمع الفلسطيني  
o كبر السن يؤثر على اتخاذي لقرار الهجرة  
o صعوبة التأقلم مع مجتمعات مختلفة في الثقافة والعادات  
o  ممنوع من السفر بسبب االعتقال، اإلقامة الجبرية(ظروف سياسية(  
o  هذه األرض أرض رباط(دوافع دينية(  
o  غير ذلك، حدد...............................................................  

Q17  
ما هو البلد الذي تفكر في الهجرة 

  إليه؟

  

o    دول الخليج      o أوروبا         o الواليات المتحدة      o كندا  
o ال يهم الدولة       o غير ذلك، حدد..........................................  

Q18 

ما هي دوافعك الرئيسية للتفكير 
  بالهجرة؟

  )اختيار أكثر من دافعيمكن (
  

  

o تحسين الوضع المادي  
o الوضع السياسي واألمني المحلي  
o السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين  
 o دوافع وأسباب اجتماعية  
o الرغبة في التطور العلمي في مجال التخصص  
o عدم توافر عمل يالءم التخصص العلمي الذي تحمله  
o الرغبة في الحصول على جواز سفر أو إقامة دائمة في بلد آخر  
o عدم توفر التسهيالت المناسبة والمشجعة على البحث العلمي  
o  أسباب أخرى، حددها.........................................................  

 

يرجى االنتقال للجزء الثاين هستباناالانتهى اجلزء األول من   
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يف األراضي الفلسطينية، إىل  جمموعة من الوسائل املستخدمة يف حتسني مستوى التنمية البشرية فيما يلي :اجلزء الثاين
  .أي مدى تعتقد أننا حباجة إىل التحسني يف كل وسيلة من الوسائل التالية للحد من هجرة الكفاءات الفلسطينية

 على ذلك دل) 10( من اإلجابة اقتربت كلما أنه العلم مع التالية الفقرات من فقرة لكل) 10-1( من تناسبك اليت الدرجة ضع
   للتحسني حاجة يوجد ال أنه على ذلك دل) 1( من الدرجة اقتربت وكلما الكامل للتحسني حباجة أننا

  الدرجة  حتسني الوضع االقتصادي
1 -10  

    ومع مهارات وقدرات العنصر البشري تحسين الدخل ليتناسب مع مستوى المعيشة في األراضي الفلسطينية   1
    العمل سوق وفقاً الحتياجات العاملة القوى تخطيط  2
    البطالة ظاهرة يحد من بما العاملة الحالي القوى هيكل تصحيح  3
     العمل والتعاقد تعديل قوانين  4

     المادية العمل بيئة ظروف تحسين  5

    األجل طويل اإلقراض وتحسين شروطاالستثمارية  القروض لتسهيل وتحفيزها المصارف دور تفعيل  6

    عمل فرص لخلق تسعى التي اإلنتاجية بالمشاريع االهتمام إلى اإلغاثية الخيرية الجمعيات توجيه  7

    اإلبداعية واألفكار الصغيرة المشاريع ألصحاب متخصصة تمويلية صناديق تأسيس  8

   البشرية الكوادر تأهيل وتطوير
    الموازنة للجامعات ومعاهد التعليم العاليرفع   1
    العمل سوق ومتطلبات االقتصادية التنموية والتوجهات الحاجة ضوء في العالي بالتعليم االلتحاق عملية تنظيم  2

3  
 الفترة بين لها المجتمع حاجة وقياس المختلفة العالي التعليم مخرجات لتقييم المناسبة والمعايير األسس وضع

    واألخرى

    العلمية واالقتصادية المستجدات ضوء في بشكل دوري األكاديمية البرامج مراجعة  4

5  
 في محددة للتدريس زمنية لفترات البالد وخارج داخل من جامعات أساتذة استضافة تدعم خاصة صناديق إقامة

    الفلسطينية الجامعات

    العالي التعليم لمؤسسات األكاديمية الخطط وضع في الخاص القطاع مشاركة أهمية على التأكيد  6
    والتدريب التعليم في االستثمار على الخاص القطاع لتشجيع الالزمة الحوافز تقديم  7
    احتياجات القطاع الخاص تخرجهم ووفق قبل الطلبة لتدريب الخاص القطاع مع ثنائية اتفاقات عقد  8
    التدريبية واحتياجاتهم الخريجين عن بيانات قاعدة تتوفر بحيث الخريجين لمتابعة خاص مكتب فتح  9

   التخرج بعد لهم عمل فرص وتوفير الدراسية المنح تقديم خالل من المتميزين الطلبة تبني  10

  العلمي بالبحث االهتمام
    العلمي البحث ألغراض المرصودة والمخصصات المبالغ زيادة  1

2  
واالبتكار والربط بين الجامعات  والتطوير البحث نشاطات في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام

 ألغراض البحث العلمي
  

   والنشر  والترجمة والتأليف العلمي البحث تشجيع  3
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   العلمية الكفاءات العلمي والتنسيق معها لخدمة البحث مراكز مختلف مع التعاون اتفاقيات اقتراح  4
   الوطنية العلمي البحث برامج بين التنسيق مستوى رفع  5
    توفير فرص اإلعارة وتشجيع الزيارات العلمية لتبادل الخبرات مع الجامعات خارج فلسطين  6
    توفير المكتبات والمراجع والمراكز اإلحصائية لتحليل األبحاث والنتائج لخدمة أغراض البحث العلمي  7
    المتخصصة وتغطية نفقات السفر واإلقامةإتاحة الفرصة لحضور المؤتمرات العلمية   8
    ربط أنظمة الترقيات والحوافز بالكفاءة العلمية والتميز في البحث العلمي  9

    سن القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية  10

  اخلاص للقطاع مشجعة بيئة إجياد
    األموال رؤوس واستقطاب لالستثمار الداعمة التحتية البنية تطوير على العمل  1
     متطورة جديدة صناعية مناطق وإقامة الحالية الصناعية المناطق تطوير  2
    المالية والخدمات االستثمار وتمويل اإلقراض نظم تحسين  3
    االقتصادي التطوير دوره في االقتصادية وتفعيل القرارات اتخاذ الخاص في مشاركة القطاع  4

5  
 تحديد و المستمر التشاور خالل من الخاص القطاع و المدني المجتمع و الحكومة بين التكامل و التنسيق تحقيق
    والمسئوليات األدوار

   والخاص العام القطاعين بين والتعاون التكامل أساس على اقتصادية هيكلية إيجاد  6
   الضريبية والتسهيالت التشجيعية الحوافز تقديم  7

8  
 التقني والتطوير العلمي والبحث كالتعليم المختلفة التنموية القطاعات لتطال الخاص القطاع استثمار قاعدة تنويع

    والزراعي والصناعي

    مؤهلة بكوادر للخاص القطاع لدعم رافداً تكون التي التخصصية األعمال حاضنات ودعم إنشاء  9

  واإلدارية والقانونية السياسية حتسني األوضاع
    واالستقرار األمن توفير يكفل والسياسي بما األمني الوضع معالجة  1
     الحكومية واإلجراءات والقيود الروتين تخفيف  2
    الكفاءة حسب الوظائف في بحيث يكون التعيين المحسوبية و الرشوة و الفساد على القضاء  3
    تقدير الكفاءات العلمية وزيادة الثقة بدورها الهام في عمليات التنمية  4
     المواطن حقوق الحريات واحترام إطالق  5
    التنمیة عملية تمويل في المصارف دور لتعزيز الالزم القانوني اإلطار تطوير  6
   العالمية والتغيرات والمستجدات الظروف لتناسب االستثمار تشجيع قوانين وتحديث تطوير  7

 
 متت حبمد اهللا

 شكراً حلسن تعاونكم
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